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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

01 επανειλημμένες προσπάθειες που κατέβαλε δ υπόδουλος Ελληνισμός  
σε δλη τη διάρκεια των τεσσάρων αιώνων τής τουρκοκρατίας για  νά άποτινάξη 
τον σκληρό ζυγό, ανήκουν αναμφισβήτητα στα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια 
τής νεώτερης ιστορίας μας. 01 προσπάθειες βέβαια αυτές δεν αποτελούσαν 
πάντοτε συγκεκριμένα απελευθερωτικά κινήματα ή συστηματικές εξεγέρσεις 
εναντίον των Τούρκων. * Αλλοτε εκδηλώνονταν ως επαναστατικές απόπειρες 
μέ περιορισμένο τοπικά καί χρονικά χαρακτήρα' άλλοτε δέν κατόρθωναν νά ξε- 
τιεράσουν τό στάδιο των προετοιμασιών* πολλές φορές σταματούσαν μόνο στα 
σχέδια ή στις μυστικές συνεννοήσεις των 'Ελλήνων μέ διάφορους Ευρωπαίους 
ηγεμόνες, από τούς οποίους προσπαθούσαν νά επιτύχουν ένοπλη βοήθεια και 
συμπαράσταση'"αρκετές εξ άλλου είναι οι περιπτώσεις απλών εκκλήσεων λο
γιών ή κληρικών προς τις αυλές τής χριστιανικής Δύσης γιά  την οργάνωση 
σταυροφορίας εναντίον τών Τούρκων καταχτητώ ν.

Ή  σημασία ωστόσο τών κινήσεων αυτών δέν πρέπει νά άναζητηθή στά  
άμεσα αποτελέσματα πού είχαν γιά την τύχη τών υπόδουλων 'Ελλήνων, αλλά 
στην ψυχολογική καί ηθική επίδραση πού είχαν στις ψυχές του σκλαβωμένου 
λαόν, στην πείρα πού άφηναν 61 αποτυχίες τών επαναστατών ή ή διπρόσω
πη, αμφίρροπη καί υποκριτική στάση τών βασιλιάδων τής Ευρώπης. Οι συνε
χείς απόπειρες εναντίον τών Τούρκων σννετέλεσαν ακόμη καί στή διαρκή εθνι
κή εγρήγορση του ελληνικού λαού. Ή  διατήρηση άσβεστου τού πόθου γιά  
τήν ελευθερία, ή σταθερή υπόμνηση στον χριστιανικό κόσμο τής ενεργού πα 
ρουσίας τού άλλοτε δοξασμένου ελληνικού έθνους, όλα αυτά άποτέλεσαν σο
βαρή συμβολή στήν προετοιμασία τού Γένους γιά  τον μεγάλο απελευθερωτι
κό αγώνα τού 1821.

Γιά τούς άπελενθ ερωτικούς άγώνες τών * Ελλήνων κατά τά  χρόνια τής 
τουρκοκρατίας υπάρχουν αρκετές Ιστορικές εργασίες, ελληνικές καί ξένες. 
'Εκτός από τά εγχειρίδια τής ιστορίας τής οθωμανικής αυτοκρατορίας τών 
Joseph von Hammer, Johan W ilhelm Zinkeisen καί N icolai Iorga, μπο
ρεί κανείς νά άντλήση πολλές πληροφορίες από τά ελληνικά εγχειρίδια τού Κων
σταντίνου Σάθα, ((Τουρκοκρατούμενη Ε λλά ς, 1453-1821)), τού καθηγητού 
καί ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου ' Αμάντου, ((Σχέσεις Ελλήνω ν καί Τούρκων 
από τού ενδεκάτου αίώνος μέχρι τού 1821)) καί προπάντων από τό έργο τού 
σεβαστού δασκάλου μας, καθηγητού 9Αποστόλου Βακαλοπούλου, « 'Ιστορία 
τού Νέου Ελληνισμού)). 9Αλλά τό έργο τού Σάθα εκδόθηκε πριν από έναν άκρι-
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βώς'αίθ)να (1869) καί, παρά τις Ανεκτίμητες πληροφορίες πω) μάς προσφέρει, 
είναι σήμερα αρκετά ξεπερασμένο σε μερικά κεφάλαιά τον, Αφού νεώτερες 
αρχειακές έρευνες έφεραν στο μεταξύ σέ φως πολλά άλλα στοιχεία γιά άγνω
στες επαναστατικές κινήσεις των *Ελλιρων. Το εύχρηστο έγχειρ ίδιο του ' Αμάν- 
του (1955) έμεινε δυστυχώς ήμιτελές (ίκδόΟηκε μόνο το πρώτο τεύχος, που 
σταματά  στα 1571). Τέλος, το μνημειοώες έργο τον καΟηγητοϋ Βακαϊ^πού- 
λου, που εκδόθηκε σέ τρεις ογκώδεις τόμους Από το 1961 ώς το 1968 και που 
θάσννεχισθή μέ την έκδοση καί άλλων τόμων, δέν περιορίζεται φυσικά μόνο στις 
απελευθερωτικές προσπάθειες τών 'Ελλήνων κατά τά χρόνια τής δουλείας ούτε 
άσχολεϊται είδικά μόνο μέ αυτά τά θέματα* αγκαλιάζει μέ την ίδια επιμέλεια 
άλες τις έκδηλώσεις τού έλληνικοϋ λαού (πολιτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, 
οικονομικές, πολιτιστικές) σέ ολόκληρη τή μακραίωνη περίοδο που διαρκεϊ 
από την προπη έμφάνιση τών «νεοελληνικών» στοιχείου ( συμβατικά ορίζεται 
το 1204) ώς τή δημιουργία τον ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (οΐ τόμοι που 
ίκδόθηκαν ώς τώρα φθάνουν ώς το 1669).

Γιά νά διευκολύνουμε λοιπόν τον φοιτητή στή μελέτη τών κεφαλαίων 
τής ιστορίας πού διδάσκουμε, παρουσιάζουμε το μικρό αυτό Ιστορικό έγ  χειρ ί
διο, το οποίο εκδόθηκε μέ βάση μιά σύντομη μορφή τών πανεπιστημιακών 
μας παραδόσεων. Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές, άλλά ενδια
φέρει οπωσδήποτε καί κάθε φιλίστορα αναγνώστη. 'Η  ανάγνωσή του είναι 
αυτονόητο ότι πρέπει νά σνμπληρωθή μέ παράλληλη χρήση καί άλλων έργασιών, 
προπάντων τών τριών βασικών εγχειριδίων, πού άναφέραμε πιο πάνω. *Ο 
αναγνώστης δέν θά πρέπη ακόμη νά άποκλείση από τή μελέτη του τή μικρή 
βιβλιογραφία, πού παραθέτουμε στο τέλος κάθε κεφαλαίου. 'Η  βιβλιογραφία 
αυτή έγινε όσο ήταν δυνατόν πιο σύντομη καί περιλαμβάνει κυρίως έργασίες 
προσιτές στους "Ελληνες αναγνώστες. Τέλος, ή μελέτη τού βιβλίου αυτού θά 
πρέπη νά συνδναστή μέ παράλληλη εργασία πάνω στις Ιδιες τις σύγχρονες ιστο
ρικές πηγές, πού θά προσφέρουν στον Αναγνώστη άμεση «γεύση» τών γεγο 
νότων. Ακολουθώντας λοιπόν τό παράδειγμα τού καθηγητού Βακαλοπούλου, 
δίνουμε καί εμείς μιά μικρή συλλογή ιστορικών κειμένων, τά όποια άναφέρον-. 
ται στα κεφάλαια τού βιβλίου μας. Τά κείμενα αυτά έκδίδονται (μέ λίγα σχό
λια πού θά ύποβοηθούν τή μελέτη τους) σέ χωριστό τεύχος.

Ε λπίζουμε άτι δ συνδυασμός όλων αυτών τών βοηθημάτων θά ποοσφέοη 
στους φοιτητές μας πλήρη καί συστηματική εικόνα τών γεγονότιον πού διαδρα
ματίσθηκαν κατά τούς δυο πρώτους αιώνες τής τουρκοκρατίας.

Ιωάννινα. Αύγουστος 1969 Σ . 1. Π. I Π  Λ Λ Ο ΙίΟ Υ . ΙΟ Σ



A. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗΣ. 
ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΙΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΓΕΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΓΣΗΣ

1. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ Τ Η Σ Π ΤΩ ΣΗ Σ Τ Η Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤ Η  Δ ΤΣΗ .
ΘΡΥΛΟΙ, ΧΡΙΙΣΜ ΟΙ ΚΑΙ Π ΡΟ Φ Η ΤΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ

ΤΙ πτώση· της Κωνσταντινούπολης είχε κοσμοϊστορική σημασία, γιατί 
ή Πόλη 8έν ήταν μόνο πρωτεύουσα τού βυζαντινού κράτους, άλλα κοινό κτήμα 
δ?Λυ τού χριστιανικού κόσμου καί τού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Γι* αύτόν άκρι- 
βώς το λόγο ή 'Άλωση συγκίνησε τότε — καί έπί μερικούς αιώνες αργότερα — 
όλους τούς εύρωπαϊκούς λαούς (Γάλλους, Τταλούς, 'Ισπανούς, Σλάβους, Ρουμά
νους, Ούγγρους)λ προκάλεσε αισθήματα θλίψης καί μεγάλον ερεθισμό, πού δεν 
μπόρεσε όμως νά πάρη τη συγκεκριμένη μορφή μιας οργανωμένης έκστρατείας 
έναντίον των Τούρκων εξ αιτίας των συγκρουομένων συμφερόντων των εύρω- 
παϊκών κρατών.

Την έποχή εκείνη έγιναν πολλές συζητήσεις γιά τά αίτια τού μεγάλου αύτού 
γεγονότος, ιδίως στούς θρησκευτικούς κύκλους Άνατολή^καί Δύσης, καί έπα- 
νελήφθησαν οί γνωστές θεολογικές απόψεις (ερμηνείες) έΙ̂ Ρί δυτικοί θεώρησαν 
ώς αιτία της καταστροφής τού βυζαντινού κράτουε^ς άμαρτίες τών ορθοδόξων 
καί ειδικά το σχίσμα τού πατριάρχη Φωτίου (861 )γενώ οί ορθόδ^ ξ^  δέν δέχον
ταν την ύπαρξη «παρανομίας», αλλά μόνο ((μερικής παιδείας», δηλαδή ότι ή 
τιμο>ρία ήταν μόνο προσωρινή, γιά νά τούς συνετίση καί νά τούς ξαναφέρη στο 
σωστό δρόμο.

Στον έλληνικό λαό το πλήγμα, όπως ήταν φυσικό, είχε άκόμη πιο μεγάλον 
άντίκτυπο καί αύτό μαρτυρεϊται από τούς πολλούς λόγιους καί λαϊκούς^οήνους 
(πεζούς καί ποιητικούς), πού σώθηκαν,^ςμθώς καί άπό τούς σκοτεινούς^χρη- 
σμού(^·ούς θρύλους,Μτίς παραδόσεις καΡ?ά δημοτικά τραγούδια. Α ρκετά άπό 
τά παραπάνω, πού είναι πολύ γνωστά καί στις μέρες μας, έχουν τήν άρχή τους 
στά χρόνια τής "Αλωσης.

Τήν ϊδια έποχή παρατηρήθηκαν άκόμη καί συμφυρμοί παλαιών παραδόσεων 
μέ νέα στοιχεία. Μερικές τέτοιες παραδόσεις καί χρησμοί είναι π .χ .: 1) Τού «πέ- 
νητος βασιλέως», ότι δηλαδή οί Τούρκοι θά έμπαιναν στήν Πόλη καί θά έφθα
ναν ως τον γνωστό κίονα τού Μεγάλου Κωνσταντίνου. Τότε θά κατέβαινε άπό 
τον ούρανό «άγγελος Κυρίου» καί θά παρέδιδε τή ρομφαία του καί τή βασιλεία 
σέ έναν άγνωστο, άπλό καί φτωχοντυμένο άνθρωπο (τον «πένητα βασιλέα»).
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Λυτός Οά κυνηγούσε τούς Τούρκους καί Οά τούς έδιωχνε ως τά σύνορα τής Περ
σίας, στο Μονοδένδρι ή Κόκκινη Μηλιά, όπως την άποκχλεσαν οί μεταγενέστεροι 
(τουρκικά kizil olma κόκκινο μήλο). 2) Ό  χρησμός περί «ξανθού γένους», πολύ 
γνωστός καί στα χρόνια των προγόνων μας από τις προφητείες τού Ά γαθαγ- 
γέλου. Ό  ίδιος συμφυρμός παρατηρείται και στό χρησμό αυτό, πού αποδίδεται 
στον Λέοντα Σ Τ ' τον Μακεδόνα, τον έπονομαζόμενο Σοφό (886-912). Ό  χρη
σμός περί «ξανθού γένους», προσαρμοσμένος την εποχή τής "Αλωσης στή νέα 
πραγματικότητα, καταγράφηκε σαν έπίλογος στή ρωσική «Διήγηση για τήν 
"Λλωση τής Κωνσταντινούπολης». Το αρχικό κείμενο τής διήγησης αύτής είχε 
γραφή στα έλληνικά πριν από τό 1460 και ύστερα μεταφράστηκε ρωσικά. ’Λπό 
τον 16ο όμως αίούνα (πριν από τό 1512), οί άντιγραφείς τού ρωσικού κειμένου, 
άπό λάθος ή σύγχυση, μετέτρεψαν το rusij ro d -  ξανθό γένος σέ ruskij r o d -,- 
ρωσικο γένος, καί έτσι δημιουργήθηκε ή παράδοση γιά τή μελλοντική άπελευ- 
Οέρωση των Ελλήνων άπό τούς Ρώσους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σχετικά μέ τον άντίκτυπο της "Αλωσης στήν Κύρώπη βλ. τούς τόμους τού 1953 των 
περιοδικών «LMIfllenismc C.ontemporain», «Byzantinoslavica», «Vizanliiskij Vro- 
mcnnik)) καί άλλων, τούς αφιερωμένους στήν 500τηρίδα της ''Αλωσης. Γιά τούς σχετι
κούς θρύλους καί·παραδόσεις βλ. λίγα, αλλά μέ πλούσια βιβλιογραφία, στου *Α π. Β α κ α
λ ο π ο  ύ λ ο υ, 'Ιστορία τού Νέου Ελληνισμού, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 270-272. ΙΙολ- 
λούς θρήνους, πεζούς καί ποιητικούς, μνημονεύει (καί δημοσιεύει καί μερικούς) ό Σ π. 
Α ά μ π ρ ο ς στό περιοδικό «Νέος Έλληνομνήμων», τ. 5 (1908), τ. 8 (1911), τ. 9 (1912) 
καί τ. 15 (1921) Βλ. έπίσης καί Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Θ. Ζ ώ ρ α, ΙΙερί τήν άλωσιν της Κων
σταντινουπόλεως, * Αθήνα ι 1959. Γιά τό χρησμό τού «ξανθού γένους» βλ. πρόχειρα στού 
Μ ι χ. Θ. Λ ά σ κ α ρ ί ,  Τό ’Ανατολικόν Ζήτημα, 1800-1923, Θεσσαλονίκη 1947, τ. Λ', 
σ. 231-236, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.

2. ΛΙΙ.ΜΟΤΙΚΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ

Τέτοιου είδους έργα υπάρχουν πολλά. Δέν θά άσχοληθούμε ειδικά μέ αυτά, 
γιατί ανήκουν στον κύκλο άλλων μαθημάτ<υν, τής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας 
καί κυρίως τής Λαογραφίας. Παραδόσεις μπορεί νά βρή κανείς στή συλλογή τού 
Νικολάου Ιίολίτη *, ενώ ποιήματα στις διάφορες συλλογές δημοτικών τραγουδιών 
(Γίΐιιποί, Passow, Ζαμπελίου, Πολίτη, Πετροπούλου καί άλλων)2.

J . ΛΙελέται περί τού βίου καί τής γλώσσης τού έλληνικού λαού. Παραδόσεις, μέρος Α', 
ΆΟηναι 1904.

2. ΙΙρβλ. καί τη μελέτη τού Γ. Λ. ΛΙ έ γ  α, *Η άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως εις 
τά τραγούδια καί τάς παραδόσεις τού λαού, «L’Hellenisme Conlemporain», Αναμνηστι
κός τόμος 1953, σ. 245-255.
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Στά έργα αύτά καί ιδιαίτερα στα τραγούδια δέν Οά βρούμε λεπτομέρειες 
των ιστορικών γεγονότων, παρά μόνο ένα μικρό δραματικό κομμάτι ιστορίας. 
Χαρακτηρίζονται κυρίως από έντονο λυρισμό και δραματικότατα καί εκφράζουν 
συναισθήματα βαθιάς οδύνης καί πόνου. Χαρακτηριστικά τού είδους αυτού είναι 
τό γνωστό τραγούδι της 'Α γιά Σόφιάς καί ή παράδοση τού «μαρμαρωμένου βα
σιλιά». Τό πρώτο το άποκατέστησε ό καθηγητής Γιάννης Άποστολάκης στα 
μελέτη του «Τό τραγούδι της Ά γιά-Σοφιάς, Θεσσαλονίκη 1939», κρίνοντας 
μιά παραλλαγή του, πού είχε δημοσιεύσει ό Ζαμπέλιος 1, ένώ ή δεύτερη παρά
δοση είναι πανελλήνια καί γνωστή σέ όλους.

3. ΛΑΪΚΟΙ ΘΡΗΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ

α) 'Η  <<*Αλωσις της Κωνσταντινουπόλεως»

Θά άσχοληθούμε μέ δυο κείμενα τού είδους αυτού, τά πιο χαρακτηριστικά. 
Τό πρώτο επιγράφεται «"Αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως» καί άποτελείται 
άπό 1045 πολιτικούς στίχους, μερικοί άπό τούς οποίους είναι ομοιοκατάληκτοι. 
Τό έργο άποδιδόταν ώς τώρα στον γνωστό Ρόδιο στιχουργό Εμμανουήλ Γεωρ- 
γιλά, πού έχει γράψει καί δυο άλλα ποιήματα : 1) «Διήγησις εις τάς πράξεις κ.λ.π. 
τού Βελισσαρίου» (έκδ. Βενετίας 1554 σέ 840 πολιτικούς άνομοιοκατάληκτους 
στίχους), καί 2) «Τό θανατικόν τής Ρόδου τού 1498-1500» (644 ομοιοκατά
ληκτοι πολιτικοί στίχοι). 'Η  ερευνά δέν δέχεται σήμερα ότι ό «θρήνος» αύτός 
είναι τού Γεωργιλά* μάλιστα ό καθηγητής Κριαράς διατύπωσε τήν υπόθεση 
(στηριζόμενος σέ γλωσσικές παρατηρήσεις) ότι μπορεί νά είναι κυπριακής προ
έλευσης.

Ή  γλώσσα τού κειμένου είναι δημώδης καί δείχνει ότι ό συγραφέας του 
είχε μέτρια μόρφωση. Ώ ς  πρός τό χρόνο τής συγγραφής του πρώτος ό Γεώργιος 
Ν. Χατζηδάκις2, στηριζόμενος σέ μερικά χωρία τού ποιήματος, άπέδειξε ότι 
αύτό γράφηκε τον ίδιο χρόνο μέ τήν άλωση τής Πόλης, δηλαδή τό 1453.

Ό  συγγραφέας άρχίζει μέ μιά έκκληση στον άναγνώστη — πού τήν επανα
λαμβάνει καί στο τέλος — νά διαβάση μέ προσοχή τό ποίημα, νά κάνη άντίγραφά 
του καί, διαβάζοντας τις συμφορές πού θά περιγράψη, νά ύποφέρη καί αύτός 
μαζί. "Επειτα άκολουθεί ή έξιστόρηση τής δράσης τού Κωνσταντίνου ΙΙαλαιο- 
λόγου ώς δεσπότη τού Μορέως, τού προκατόχου του Ιωάννη τού Η ', καθώς καί 
ό θρήνος γιά τήν έρήμωση τής Πόλης.

"Γστερα ό ποιητής έξορκίζει τούς χριστιανούς τής Δύσης νά ένωθούν σέ

1. Βλ. καί Κ. Ρ ω μ α ί ο υ, Τό τραγούδι της Ά γ ια  Σόφιας, «Νέα Εστία» 1453- 
1953 (άφΐέρωμα), σ. 860-866.

2. Στή «Byzantinische Zeitschrift» του 1894.
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μιά σταυροφορία εναντίον των Τούρκων καί απευθύνεται στ&ν Πάπα, στη Βε
νετία, στή Γένουα, στον Κάρολο Ζ' τής Γαλλίας, στους "Αγγλους, στόν δούκα τής 
Βουργουνδίας, στους 'Ισπανούς κ.λ.π. ’Απαριθμεί καί κατονομάζει τούς Χρι
στιανούς πού είναι υποδουλωμένοι, υπολογίζει τις δυνάμεις τους καί τονίζει την 
προθυμία τους νά ξεσηκωθούν, άν γίνη εκστρατεία. * Ακόμη, περιγράφει καί το 
δρόμο πού Οά πρέπη νά ακολουθήσουν οί χριστιανικές στρατιές, γιά νά εισβά
λουν στά Βαλκάνια καί νά χτυπήσουν τούς Τούρκους.

Το ποίημα αυτό είναι βέβαια ένας «θρήνος» γιά την "Αλωση, άλλά πιο 
πολύ έχει το ναοακττ,οα έκκλτέσεωε π ούς τη Χριστιανική Δύση. Ό  τόνος του 
είναι σοβαρός, σχεδόν επίσημος, καί το κείμενο περιέχει πολλές λεπτομέρειες 
γιά την κατάσταση των ελληνικών χωρών.

Μπορεί κανείς νά ύποθέση ότι ο συγγραφέας του είναι συνδεδεμένος με 
τούς κύκλους τών ενωτικών καρδιναλίων Βησσαρίωνα καί ’Ισιδώρου, γιά τούς 
οποίους Οά μιλήσουμε παρακάτω. '() ίδιος παρουσιάζεται ώς ένωτικός καί 
φαίνεται ότι θέλει νά συγκίνηση τή Δύση προσφέροντας τήν "Ενωση των Ε κ 
κλησιών ώς άντάλλαγμα γιά την απελευθέρωση της Ελλάδας.

f() Κωνσταντίνος 11 απαρρηγόπουλος, παρασυρμένος άπό όσα έγραψε ό 
Klisscn στον πρόλογο τής έκδοσής του. καθώς καί άπό το περιεχόμενο τού 
ποιήματος, μιλεί γιά μιά προσχεδιασμένη σταυροφοριακή ενέργεια, πού δέν 
πρ αγ μα τοπο ιήθη κε.

Μ Ι Ι ί Λ Ι ι ι Ι Ί ·  \ Φ Ι Λ

ΙΙρώτη έκδοση του ποιήματος άπό τον Λ. Η I i s s <· n, .Vnali'klnt *1·ϊΓ 
inMiirrin liisrln'it Lit I'Taliu*. t . It, Iji'i|i/.i&r 1ΗΓ»7..σ. 'Άλλη έκδοση είναι τού Κ.
1. »· ι: r a π «I. H ihlinlΙι···|ιιγ £ην<|ΐι«· vul^am ·, τ. I, W  Paris lSSi). σ. άπο orv>
άναδημοσιεύεται καί στη «Ρχσική ΗιβλίοΟήκη». Απόσπασμα άναδημοσιεύει καί ο Κ. X. 
^  ά 0 α Τουρκοκρατούμενη Ελλάς. ΆΟήναι ISf»1.!. σ. I-!>.

!>) α Τ η  η ν α κ ή λ η μ η  τής Κ α ν α τ α ν η γ ή ^ υ λ η ς »

< > τίτλος τού κειμένου «Άνακάλημα» προέρχεται άπο το ρήμα, άνακα- 
λιέμαι θρηνώ, οδύρομαι (γνωστό στην Κύπρο. Κρήτη. Νάξο). Το ρήμα πα- 
ράγιται άπό το άρ/αιο «άνακαλώ» (δηλαδή τούς νεκρούς) καλώ επάνω τι: 
ψυχέε των πεθαμένων. II γλώσσα του κειμένου δεν είναι καθαυτό ιδιωματική. 
ΙΙρόκειται γιά κοινή απλή με άρκετού: άρχαϊσμού:. καθώ: και με ίδκοματικά 
στοιχεία, πού ο καθηγητή: Κριαράτ άποδεικνύει οτι είναι κυπριακά (μερικά 
άπο αυτά είναι κοινά και στά Δωδεκάνησα). Συμπέρασμα λοιπόν οτι το ποίημα 
γράφηκε στην Κύπρο ή τουλάχιστο άπό Κύπριο.

Ιο κείμενο γράφηκε κοντά στο γεγονός πού ιστορεί (άλωση Κωνσταν
τινούπολη:). Κπισης και ή ελλειψη ρίμα: μάς άπομακρύνει άπό τά τέλη τού
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Ι.ύου αιώνα και μας φέρνει nzhz τά μέσα του. '() συγγραφέας χρησιμοποιεί, 
ώς κάποιο βαθμό, και συναφή δημοτικά τραγούδια. "Οσο όμως προχωρεί, το 
ποίημα χάνει το δημοτικό του ύφος καί γίνεται αρχαϊκότερο. ΙΙαλαιότερα ό 
Κρουμπάχερ είχε υποστηρίξει οτι το «Άνακάληαα» είχε σχέση μέ την «"Αλω- 
σιν τής Κωνσταντινουπόλεως», πού αποδιδόταν στον Ρόδιο στιχουργο Έ μμ . 
Γεωργιλά.

Ί ό ποίημα άποτελείται από 1 l«S δεκαπεντασύλλαβους στίχους. Α ρχίζει 
ή καλύτερα το πρώτο μέρος του καλύπτεται από τη μετάδοση τής θλιβερής 
άγγελίας τής "Αλωσης, πού ό ποιητής την ανακοινώνει μέ την ερωταπόκριση 
δυό καραβιών, τα οποία συναντώνται «στα μέρη τής Τενέδου». Στο ίδιο μέ
ρος εξυμνείται καί ο ήρολισμός τού τελευταίου αύτοκράτορα (στίχοι !-.*>(»).

Κατόπιν αρχίζει ό θρήνος τού ποιητή για την Πόλη καί μάς δίνεται καί 
μια εικόνα τής λεηλασίας καί τής αρπαγής της (στίχοι ·>7-S S ).

Τέλος (στίχοι 80-118), ό ποιητής ανατρέχει στήν ιστορία τής II όλης, πού 
την παρομοιάζει το>ρα μέ σελήνη καί τον ιδρυτή της, τον Μ. Κωνσταντίνο, 
μέ ήλιο. Μιλεί καί για τον Ιουστινιανό, πού στόλισε τήν Κωνσταντινούπολη, 
θυμάται τήν 'Α για Σόφιά καί τά ιερά σκεύη, πού κατά τήν παράδοση τά φύ
λαγε ένας άγγελος, ο όποιος Οά περίμενε έναν νέο (απόγονο τών ιδρυτών τού. 
ναού), γιά νά τά παραδώση, άλλά όταν ήλθε αυτός ό νέος, ήταν ό πρόδρομος 
τού ’Αντίχριστου, δηλαδή ό λίεχμέτ !>'.

Γ.ΙΠΛ ΙΟΓΡΛ Φ ΙΛ

Έ  μ μ. Κ ρ ι 7. ρ α, Τό χνακάλημα της Κωνσταντινόπολης, εκδ. -7 , Οεσσαλονίκη 
1 9(‘>5. 1 Ιροηγούμενες εκδόσεις : Κ in. L « r a ιι <1 τό IH7Γ>, \ \  γ  a 0. Ξ η ρ ο υ χ  ά κ η ς 
το 1908. Φ α ί δ ω ν  Μ ~ ο υ μ π  ο υ λ ί δ η ς το I ΜΓ»Γ> μέ τή βοήθεια διορθώσεων πού είχε 
κάνει το 1905 6 *Λ 0 α ν. Ι Ι α π α δ  ύ π ο υ λ ο ς  - Κ έ ρ α μ έ  ύ ς  (Byzanlinische Zt»il- 
schrift, τ. 14, 1905). Λυτοί καί όσοι άλλοι ασχολήθηκαν μέ το ποίημα (π.χ. ο 1). C. II e s- 
s ι* 1 1 i n g) είχαν δεχΟή σχετική υπόθεση του Κρουμπάχερ ότι το ποίημα είναι κρητικής 
προελεύσεως, γ ια τί στο στίχο 38 κ.έ. κάνει μνεία τών Κρητικών.

',. Λ Ο Γ Ι Ο Ι  Μ Ι Μ Ι Ν Ο Ι  1 Ί Λ  Τ Η Ν  Α Λ Ω Σ Η

α) Ματθαίον Καμαοιώτη ((Μονωδία επι τρ  *Λλώσει» ( de Constantinopoli
capta narratio lantenlahilis)

Έ κτος άπό τούς λαϊκούς θρήνους γιά τήν άλωση τής II όλης, γιά τούς 
οποίους μιλήσαμε παραπάνω, υπάρχουν καί λόγια κείμενα μέ τό ίδιο περιε
χόμενο. Θά άσχοληθούμε μέ λίγα άπό αύτά καί πρώτα μέ το «θρήνο» τού Ματ
θαίου Καμαριούτη.

Ό  Ματθαίος Καμαριώτης (περίπου 1400-14811 ή 1400) καταγόταν
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απ^ Tfk Θεσσαλονίκη και ήταν γιος πατά πού είχε μεταναστεύσει στήν IIόλη. 
Ο Καμαριωτης είχε σπουδάσει στην II όλη, ήταν μαθητές του Γενναδίου ζαΐ 

πριν από την Αλωση έκανε το δάσκαλο. Στην "Αλωση σκλαβώνεται και έπι
καί έκει ως αιχμάλωτοί ή αναζητώντας τούς
Κπκστρέφει στήν II όλη κα::ά τά τέλη τού 1 'ιΓιΓι
την 11 ατριαρχική Σχολή. ΙΙιΟανον νά τού « tανε-
κεί δίδασκε φιλοσοφία καί γραμματική.
του , πού είναι γραμμένος σέ αρχαία έλλ*ψ 'Α

γλίόσσα (άττικίζουσα) καί μέ ύφος ρητορικό, ό εγγραφέας άναφέρεται στό 
θάνατο του πατέρα του, πού αίχμαλωτίσθηκε πρώτα κατά την "Αλωση καί 
ύστερα σκοτώθηκε. Δέν θρηνεί όμως γΓ αυτό, γιατί θεωρεί τόν πατέρα του 
μάλλον τυχερό πού δέν γνώρισε τά κατοπινά δεινά τής σκλαβιάς. ’Έ πειτα θρη
νεί για τόν εαυτό του, πού δέν είχε καί αυτός την ίδια τύχη. ’Έμμεσα κατα- 
φέρεται εναντίον της Εκκλησίας καί κατηγορεί τούς χριστιανούς λέγοντας: 
«Ούτω τά χριστιανών άγαν νοσεί, δτι τό χριστιανών όνομα περικείμενοι, την 
του ονόματος παντάπασιν ήρνηνται δύναμιν, εκείνα πάντα τολμώντες ά την τού 
Θεού κινεί άγανάκτησιν...».

Μετά άπό αύτά άρχίζει τό «θρήνο» γιά την Πόλη. ’Απαριθμεί τά δεινά, 
δίνει τη θεολογική ερμηνεία τού γεγονότος καί παρακινεί τούς άνθρο'ίπους νά 
γίνουν καλοί χριστιανοί γιά νά μήνέγκαταλειφθούν άπό τή (-)εία Πρόνοια. "Ε- 
πειτα μιλεϊ γιά τή διασπορά τών ανθρώπων, την άλλαξοπιστία, καί είδικώ- 
τερα άναφέρεται στην τύχη τεσσάρων άνεψιών του άπό αδελφό καί άλλων συγ
γενών του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ε κ δ ό σ ε ι ς :  άπό τόν Μ i g n e στήν «Patrologia Graeca», τ. 160, στήλες 1059- 
1070. ’Ανατύπωση στή «Βασική Βιβλιοθήκη του ’Αετού», τ. 4 (1956) σ. 87-92, δπου καί 
βιογραφικό σημείωμα γιά τόν Καμαριώτη. Ό  «θρήνος» αύτός, μέ μορφή έπιστολής, είχε 
σταλή 'άπό τόν λόγιο της Πόλης Θεοδόσιο Ζυγομαλά στόν γνωστό Εύρωπαίο Ιερέα καί λό-. 
γιο της Τυβίγγης Μαρτίνο Κρούσιο (Martinus Kraus ή Crusius), ό όποιος καί τόν δημοσί
ευσε στήν «Turcograecia», Basileae 1584, σ. 76-83.

β ) ((Μονωδία κυροϋ 9Ανδρονίκου τον Καλλίστου έπι τη  δυστυχεί Κωνσταντι- 
νουπόλει»

Ό  ’Ανδρόνικος Κάλλιστος (1400-1486) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 
άλλά μεγάλωσε καί σπούδασε στήν Πόλη, δπου καί έμεινε ώς την "Αλωση. 
"Επειτα κατέφυγε στήν Ευρώπη καί έκεί πέρασε τά υπόλοιπα χρόνια της ζωής 
του περιπλανώμενος σέ διάφορες πόλεις καί διδάσκοντας τά έλληνικά γράμ
ματα. Δίδαξε στήν Πάδοβα, στή Βολωνία (1464), στή Ρώμη (1460), δπου
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συνδέθηκε μέ τον καρδινάλιο Βησσαρίωνα, κατόπιν στη Φλωρεντία καί στο 
Μιλάνο. "Υστερα πήγε στο Παρίσι καί δίδαξε στο έκεϊ Πανεπιστήμιο, στη 
θέση του Έρμωνύμου του Σπαρτιάτη, πού είχε ήδη πεθάνει. Τέλος, κατέφυγε 
στο Λονδίνο, όπου καί έμεινε διδάσκοντας ώς το θάνατό του. Π ίταν οπαδός 
τήε φιλοσοφίας τού Αριστοτέλη.

ΜΙ «Μονωδία» του Καλλίστου είναι ίσως χρονολογικά το πρώτο λόγιο 
κείμενο τού είδους αυτού, ή γλώσσα τ ου είναι άρχαία ελληνική (άττικίζουσα) Vcp>°> 
καί το ύφος^του ρητορικό, όπως καί τού Καμαριώτη.

Πρόκειται για έναν «θρήνο» καί μια άναπόληση όλων των αγαθών καί των 
προσώπου ν πού χάθηκαν. Μιλίόντας για την προηγούμενη δόξα καί τήν τωρινή 
συμφορά τής Κωνσταντινούπολης λέγει: «Νύν γάρ ή κοινή τών Ελλήνων έστία, 
ή διατριβή τών Μουσών, ή τής επιστήμης άπάσης διδάσκαλος, ή τών πόλειυν 
βασιλίς, έάλω φεύ χερσίν άσεβών.... Φεύ, ώ βασιλίς τών πόλεω\ καί πατρίς, 
ήτις εκ τοιαύτης αξίας δούλειον ήμαρ είδες, ώς πράττεις κακώς, όσον περ πά
λαι καλώς...».

*0 Κάλλιστος έχει τή συναίσθηση ότι ή άλωση τήε II όληε είναι γεγονός 
πρωταρχικής σημοΓσίας όχι μόνο^αά^τόν * Ελληνισμό, μά καί γιά τά έθνη τού 
κόσμου όλου. ’Απευθύνεται στη Ρώμη, στή Βενετία και στις μη τουρκοκρα
τούμενες ακόμη Πελοπόννησο καί Κρήτη.

’Απευθυνόμενος στή Ρώμη καί στη Βενετία λέγει, θέτοντας διακριτικά 
ένα έρώτημα πού είναι ταυτόχρονα καί μιά δειλή καί έμμεση ικεσία:

«...ΤΩ *Ρώμη θεία, τι ποτέ δράσεις, τής θυγατρός γενομένης δούλης; ?Ω 
μακαριώτατε πάτερ, πώς οίση τηλικούτον κακόν;... ΤΩ θειοτάτη καί μεγίστη 
πόλις τών Ενετών, τί δράσετε, νύν τής αδελφής υμών καί φίλης φθαρείσης;...».

Ό  «θρήνος» του τελειώνει μέ τήν πρόβλεψη οτι τώρα, θά θρηνήσουν οί 
Εύρωπαίοι καί ο κόσμος όλος. Χαρακτηριστικά γράφει: «...Νύν θρηνήσουσιν 
’Ιταλοί, νύν οί Κελτοί κλαύσουσι, νύν Γαλάται καί Βρετανοί, νύν Γερμανοί 
καί Ίλλυριοί καί Θράκες καί Παίονες, νύν ’Ίβηρες άνοιμώξουσι, νύν ’Ινδοί 
σκυθρωπάσουσι* νύν γένος άπαν καί νήσοι καί ήπειροι κατακόψονται...».

’Από δλον τό «θρήνο» τού Καλλίστου ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
το σημείο στό οποίο αιλεί γιά τούε νέουε. *0 Κάλλιστος θρηνεί κυρίως γιά 
τό μέλλον τών νέων, γιατί αυτοί πρόκειται να είναι τά άμεσα θύματα τής συμ
φοράς, καί λέγει: « Ώ  σχέτλιοι νέοι, τις ύμίν χαριείται κατωρθωκόσιν, ή παι
δεύσει καλώς ποιών άμελούντας; Ό  γάρ κοινός ήμών προμηθεύς άπώλετο 
φεύ! Άλόγοις πάντως έπιτηδεύμασι χρώμενοι, τον έξής μοχθηρώς διανύσο- 
μεν βίον, έρέται τινές οντες ή σκαπανείς καί θήτες. ΤΩ παίδες άθλιοι, οί τε νύν 
δντες καί έσόμενοι, τις υμάς θρέψει καί παιδαγωγήσει, καί τό δέον διδάξει τής 
κοινής τροφού καί διδασκάλου φθαρείσης; Συβώται πάντως έσεσθε καί βου
κόλοι, καί πέτρας καί ορη καί κρημνούς έξετε πόλιν».
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3. OX ΕΙΙΙΣΤηΛΚΣ Ten* ΚΛΡΛΙΧΛΛΤ*Π* ΙΣΪΔΩΡΟΤ

Ό  καρδινάλιο; ’Ισίδωρος (: - 1463) ήταν εξαίρετος κληρικός κχΐ λόγιος, 
ο σπουδαιότερος μετά τον Βησσαρίωνα από όσους προσχώρησαν στην Καθο
λική Εκκλησία. II ιό πιθανός τόπος καταγωγής του ήταν ή ΙΙελοπόννησος 
(κατ’ άλλην άποψη ή (Θεσσαλονίκη ή ή Κωνσταντινούπολη).

Ώ ς  μητροπολίτης Κ ιέ3ου παραβρέθηκε στη σύνοδο Φερράρας-Φλω- 
ρεντίας, όπου δέχθηκε την 'Ένωση. Τόν Δεκέμβριο τού 143!> ονομάσθηκε καρ
δινάλιος και παπικός legal us τού Βορρά. Ί Ι  ρωσική Εκκλησία όμως δεν δέ
χθηκε την απόφαση για την Έ νωση και ό ηγεμόνας τής Μοσχοβίας Βασίλειος 
Γ* ο I υολος φυλάκισε τον Ισίδωρο, ο όποιος μολαταύτα κατόρθωσε νά δρα
πέτευση τον Σεπτέμβριο τού 1441 και νά ξαναγυρίση στη Ρώμη.

Τον * Ιανουάριο τού 1452 ό πάπας τον ονόμασε λατίνο πατριάρχη τής Κων
σταντινούπολης. Έ τ σ ι ο ’Ισίδωρος βρέθηκε στήν II όλη, έζησε την πολιορκία 
της, πήρε ενεργό μέρος στήν άμυνά της καί μέ μεγάλες ταλαιπωρίες κατάφερε 
νά ξεφύγη καί νά φθάση στήν Κοτ,τη. τον ’Ιούλιο τού 1453 καί από εκεί, τό Νοέμ
βριο τού ίδιου έτους, στή^Βενθ^ία. Στη Βενετία, αν καί ένωτικός ό ίδιος, συμ
παραστάθηκε πολύ στους φυγάδες συμπατριώτες του, πού είχαν συγκεντρωθή 
εκεί μετά την "Αλωση, μεσολάβησε μέ θέρμη στον πάπα καί πέτυχε άπό αυ
τόν καί άπό τή βενετική Γερουσία τό 1456 τήν πρώτη άδεια νά λειτουργήση 
εκεί ορθόδοξος ελληνικός ναός γιά τις άνάγκες των πολυπληθών Ελλήνων 
προσφύγων.

*0 ’Ισίδωρος, πριν φθάση στήν ’Ιταλία καί ένώ άκόμη βρισκόταν στήν 
Κρήτη, απευθύνει άπό εκεί τον ’Ιούλιο τού 1453 έπιστολέε καί έκκλήσεις σε 
διάφορες προσωπικότητες τής Δύσης. Γράφει στον πάπα Νικόλαο Ε ', στο 
Ιερό Κολλέγιο τών Καρδιναλίων, στους φίλους του καρδιναλίους Βησσαρίωνα 
καί Capranica, στους ήγεμόνες τών μεγαλύτερων ιταλικών κρατιδίων, όπως 
τής Φλωρεντίας καί Βενετίας, καί σε άλλους χριστιανούς ήγεμόνες, όπως στον 
βασιλιά τής Άραγωνίας Άλφόνσο Ε ', καί άλλους. ’Αρκετές άπό τις έπιστολές 
αύτές καί εκκλήσεις του, πού είναι γραμμένες στά λατινικά, έχουν σωθή1.

1. Βιβλιογραφία γιά τις έπιστολές του ’Ισιδώρου, πού σώθηκαν, τις χρονολογίες τους,
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To πιο εμπνευσμένο άπό τά κείμενα αύτά του Ισιδώρου είναι μιά έγκύ- 
κλιός του, πού άπηύθυνε στις 8 ’Ιουλίου τού 1453 άπό τόν Χάνδακα (*Ηράκλειο) 
τής Κρήτης προς δλους τούς χριστιανούς. Το κείμενο δήμοσιεύθηκε άπό τον 
Ρ. Migne στην «Patrologia Graeea», τ. 159 (Paris 1866), στ. 953-956, μέ 
τον τίτλο: «Isidorus, Cardinalis Ruthenus, Episcopus Sabinensis, legatus 
Pontifiris, universis Christi fidelibus».

Μέ τήν εγκύκλιό του αύτή ο ’ Ισίδωοοο-άναγγέλλει σ^βύς χριστιανικούς 
λαούς τής Λύσης τό βαρυσήμαντο γεγονός τής "Αλωσης καΓΤούε καλεΐ σε συ- 
ναγερμό καί σταυροφορία μπροστά στον κίνδυνο πού άπειλεΐ την Εύρώπη. 
Περιγράφει μέ πολλή παραστατικότητα τήν καταστροφή τής Πόλης καί δί
νει πληροφορίες για τις πολεμικές προετοιμασίες των Τούρκων καί τά σχέ
διά τους νά εισβάλουν στήν Εύρώπη άπό δυο κατευθύνσεις: προς τό Βελιγράδι 
καί τήν Ουγγαρία άπο τό Βορρά, καί προς το Δυρράχιο καί τήν Κάτω ’Ιταλία 
άπό τή Δύση. Έπισημαίνοντας τόν κίνδυνο αύτό ό ’Ισίδωρος έξορκίζει τούς 
χριστιανούς καί τούς προτρέπει νά μονοιάσουν καί νά κάνουν έναν [ρρλ_^ό?^;-·Ί 
εναντίον των άπίστοίν. Μέ τήν ιδιότητά του ώς έκκλησιαστικού ήγέτη ο ’Ισίδω
ρος επιζητεί νά παρακινήση τήν Εύρώπη σέ έναν θρησκευτικό σταυροφοριακό 
άγώνα. Τις προσπάθειές του αυτές τις συνεχίζει καί άργότερα, όταν φθάνη 
στή Βενετία καί κατόπιν στή Ρώμη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συγκεντρωμένη βιβλιογραφία για τον καρδινάλιο ’Ισίδωρο βλ. στοΰ Μ. I. Μ ά ν ο υ -  
σ α κ α, *11 πρώτη άδεια (145ft) της βενετικής Γερουσίας για τό ναό των ‘Ελλήνων της Βε
νετίας καί ο καρδινάλιος ’Ισίδωρος, «Θησαυρίσματα». τ. Λ' (Βενετία 1902), σ. 114 σημ. 2. 
Μεταφρασμένα άποσπάσματα τής εγκυκλίου του βλ. στου Μ. Τ. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Εκκλή
σεις (1453-1025) των Ελλήνων λογιών τής ’Αναγεννήσεως προς τούς ηγεμόνες τής Εύρώ- 
πης για τήν απελευθέρωση τής ‘Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1905, σ. 6-7, 31.

6. ΕΚΚ All ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΙΓΟΣΠ ΑΘΕΪΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΥ ΒΙ1ΣΣ ΑΡΙΩΝ Α
(1453-1472)

Στις προσπάθειες γιά τό ξεσήκωμα τής χριστιανικής Δύσης εναντίον των 
Τούρκων παίρνουν ενεργό μέρος καί πολλοί άπό τούς "Ελληνες λογίους, πού 
είχαν άναγκασθή νά καταφύγουν στην Εύρώπη, είτε πριν είτε καί μετά τήν"Α- 
λ<υση. *Η ζωή τους εκεί δέν ήταν εύκολη* έπρεπε νά δουλέψουν σκληρά γιά νά 
έπιζήσουν, νά συμβιβασθούν μέ τό δυτικό κόσμο καί τήν Καθολική Εκκλησία, 
άπό όπου καί μόνο μπορούσαν νά έλπίζουν προστασία. Πολλοί άπό αύτούς, 
άπό τή θλίψη γιά τήν έθνική συμφορά, τις ταλαιπωρίες, τη νοσταλγία γιά τή

τά χειρόγραφα καί τις εκδόσεις τους έχει γίνει άπό τόν Georg Hofmann στό περιοδικό 
«Oricntalia Christiana Periodica» τ. 14 (1948) καί τ. 18 (1952).
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χαμένη πατρίδα τους, πέθαναν πρόο>ρα. Ά λλοι όμως κατόρθο>σαν νά επιβλη
θούν, νά έξασφαλίσουν Ισχυρούς προστάτες και νά καταλάβουν θέσεις. Σήμερα 
κανείς δέν άμφισβητεΐ τί) συμβολή των λογίων αυτών στην ’Αναγέννηση μέ 
τά χειρόγραφα, πού έφεραν μαζί τους, καί τή διδασκαλία των ελληνικών γραμ
μάτων στά Πανεπιστήμια. Κάτι άκόμη δέν άμφισβητεΐ επίσης κανείς: ότι όλοι 
οί λόγιοι αυτοί, είτε πέτυχαν είτε καταποντίσθηκαν, είτε έμειναν πιστοί στό 
πάτριο δόγμα είτε προσχώρησαν στόν καθολικισμό, δέν ξέχασαν ούτε στιγμή 
τή σκλαβωμένη τους πατρίδα καί προσπάθησαν μέ κάθε τρόπο καί σέ κάθε 
εύκαιρία νά παρακινήσουν τή χριστιανική Ευρώπη σέ μια έκστρατεία γιά την 
άπελευθέρωση των υπόδουλων άδελφών τους.

’Ανάμεσα σέ όλους ξεχωρίζει ή προσωπικότητα του καρδιναλίου Βησσα
ρίωνα (1403 - 18 Νοεμβρίου 1472). Είχε γεννηθή στήν Τραπεζούντα, δέν ξέ
ρουμε τό έπώνυμό του, μόνον οτι στό βαπτιστικό του όνομα λεγόταν Ιωάννης 
καί ή μητέρα του Θεοδούλη. Ό  Βησσαρίων σπούδασε στήν Πόλη καί ήταν 
γνωστός πλατωνιστής. 'Υπήρξε καί μαθητής τού Γεμιστού στόνΜυστρά. ’Ονο
μάσθηκε μητροπολίτης Νικαίας καί πήρε μέρος στή σύνοδο Φερράρας-Φλω- 
ρεντίας (1439), προσχώρησε στόν καθολικισμό, άγωνίσθηκε γιά τήν έπιβολή 
των όρων τής ένώσεως, έγκαταστάθηκε πριν άπό τήν 'Άλωση στήν ’Ιταλία 
(τέλη 1441), ονομάσθηκε καρδινάλιος τής Καθολικής ’Εκκλησίας, διακρίθηκε 
ώς συγγραφέας, ούμανιστής, προστάτης των γραμμάτων, καί παρά λίγο νά 
γίνη καί πάπας, μολονότι ώς τό τέλος τής ζωής του διατήρησε τή γενειάδα 
καί τό σχήμα των ορθοδόξων μοναχών.

Ό  Βησσαρίων κατακρίθηκε πολύ, καί άπό τούς συγχρόνους του καί άπό 
τούς μεταγενέστερους, γιά τή στάση του αυτή καί χαρακτηρίσθηκε ώς ό «λα- 
τινικώτατος άνάμεσα στούς 'Έλληνες». Πολύ σωστά όμως ένας σύγχρονός 
του ’Ιταλός ούμανιστής, ό Λαυρέντιος Valla, τόν χαρακτήρισε καί ώς τόν «έλ- 
ληνικώτατο άνάμεσα στούς Λατίνους», γιατί ό Βησσαρίων ώς τό θάνατό του 
εϊχε μιά μόνο επιδίωξη, τήν πραγματοποίηση τής σταυροφορίας. Γι’ αύτόν* 
τό σκοπό άφιέρωσε όλες του τις δυνάμεις, όπως θά δούμε άμέσως παρακάτω.

Μόλις έφθασε στήν Ιταλία  ή είδηση τής Ά λωσης, ό Βησσαρίων έγρα
ψε άπό τή Βολωνία στις 13 ’Ιουλίου 1453 μιά έπιστολή στά λατινικά πρός τόν 
δόγη τής Βενετίας Φραγκίσκο Foscari καί τόν προέτρεπε νά συμφιλιώση καί 
νά συνενώση τούς άντιμαχόμένους ήγεμόνες τής ’Ιταλίας, γιά νά άντΐμετωπί- 
σουν τή σοβαρή τουρκική άπειλή. Πρώτα εκφράζει τήν οδύνη του γιά τήν κατα
στροφή τής Πόλης καί υστέρα έκθέτει τή γνώμη του γιά τούς κινδύνους πού 
διατρέχει ή -’Ιταλία καί όλη ή Εύρώπη άπό τήν τουρκική έξάπλωση.

Τό 1454, μέ τήν ειρήνη τού Lodi, καταπαύουν οι πόλεμοι άνάμεσα στά 
διάφορα ιταλικά κρατίδια. Τά μεγάλα όμως κράτη τής Ευρώπης (Γαλλία, 
’Αγγλία, 'Ισπανία, Γερμανική Αύτοκρατορία) έχουν δικά τους όξύτατα προ-
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βλήματα καί οί ήγεμόνες των περιορίζονται σέ μερικές έντυπωσιακές έκδη- 
λώσεις συμπάθειας. Μόνο οί βαλκανικοί λαοί καί οί Ούγγροι, με έπικεφαλής 
τον Ιωάννη Ούνυάδη καί ύστερα τον γιό του Ματθία Κορβίνο, άγωνίζονται γεν
ναία ώς τα τέλη τού 15ου αιώνα γιάνά  έμποδίσουν την τουρκική έξάπλωση.

Στή Δύση οί πάπες, ό ένας ύστερα άπό τον άλλον, κηρύσσουν μέ βοΰλλες 
των σταυροφορίες καί 6 Βησσαρίων, οσο ζή, είναι ό υποκινητής καί θερμός 
συμπαραστάτης στις ένέργειές των αύτές.

Τον Νικόλαο Ε' (1447-1455) διαδέχθηκε στον παπικό θρόνο ό γηραιός 
Κάλλιστος Γ ' (1455-1458), φίλος τού Βησσαρίωνα. Ό  Κάλλιστος κινήθηκε 
μέ μεγάλη θέρμη για τή σταυροφορία, έστειλε πρέσβεις σέ δλους τούς χρι
στιανούς ήγεμόνες, καθώς καί στούς έχθρούς της Τουρκίας στήν Ά σία . Τε- 
ροκήρυκες διέτρεχαν τήν Εύοώπη καί ξεσήκωναν τό λαό, πουλώντας ταυτό
χρονα καί «συγχωροχάρτια». Ό  Βησσαρίων ήταν ό πιο στενός βοηθός τού 
πάπα Καλλίστου στήν προσπάθεια αύτή της σταυροφορίας, πού τελικά όμως 
ναυάγησε έξ αιτίας τής στάσης τού βασιλιά τής Γαλλίας Καρόλου Ζ \

Μολαταύτα, μέ"τά χρήματα κυρίως πού είχαν συγκεντρωθή, ό πάπας 
Κάλλιστος κατόρθωσε νά έτοιμάση 25 πλοία καί νά στρατολογήση 5.000 στρα
τιώτες καί 1.000 ναύτες, τούς πιο πολλούς θαρραλέους πειρατές. Τήν άρχηγία 
τού στόλου άνέθεσε στον πατριάρχη τής Ά κυληίας (Βενετίας) Lodovico Sca- 
rainpi.

Στις αρχές τού 1457 ό σταυροφοριακός αύτός στολίσκος, πού είχε ένισχυ- 
θή καί άπό βενετικές ναυτικές δυνάμεις καί είχε φθάσει τά 40 πλοία, αρχίζει 
τή δράση του. Ό  στόλος στήν άρχή πλέει στή Ρόδο, οπού ένισχύεται άπό τον 
Μεγάλο Μάγιστρο των Τπποτών τού 'Αγίου Ίωάννου Jean  de L astiq , έν
θερμο οπαδό τής σταυροφορίας. Κατόπιν προσεγγίζει στή Χίο καί στή Λέσβο, 
πού βρίσκονταν στήν κατοχή των γενουατικών οίκων G iustiniani καί G atti- 
lusi. Αύτοί όμως, επειδή φοβούνταν άπό τή μιά τά άντίποινα των Τούρκων 
καί άπό τήν άλλη τήν έπικράτηση των Βενετών, άρνούνται νά πάρουν άνοικτά 
μέρος στή σταυροφορία καί κρατούν μόνο ευμενή ούδετερότητα. Οί σταυρο
φόροι άνεφοδιάζονταν στά λιμάνια τής Μυτιλήνης, πού τά χρησιμοποιούσαν 
καί ώς βάσεις έξορμήσεως γιά επιδρομές στά άπέναντι μικρασιατικά παράλια 
καί γιά τή σύλληψη εμπορικών τουρκικών πλοίων.

Ά πό  τή Λέσβο οί σταυροφόροι προσεγγίζουν στή Λήμνο καί ή τουρκική 
φρουρά παραδίδεται. Έ π ειτα  μέ ορμητική επίθεση κυριεύουν τό φρούριο τού 
Λιμένος τής Θάσου καί σέ 15 μέρες ολόκληρο τό νησί. "Υστερα άκολουθεΐ ή 
Σαμοθράκη καί έτσι τά νησιά τού ΒΑ. Αιγαίου έρχονται πάλι στά χέρια τών 
Φράγκων καί ιδίως τών Βενετών.

Τον Μάιο τού 1457 οί Βενετοί, γιά οικονομικούς λόγους, άποχωρούν καί 
ή φροντίδα τών νησιών μένει στον Scarampi, πού ένισχύεται καί άπό τούς 
Ιππότες τής Ρόδου. Τον Αύγουστο τού ίδιου έτους οί σταυροφόροι νικούν κοντά
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στη  Μυτιλήνη τουρκική ναυτική δύναμη καί κυριεύουν 25 πλοία. Τήν άνοιξη 
όμως τού 1458 ή σταυροφοριακή κίνηση ξεθυμαίνει καί μετά τό θάνατο τού πάπα 
Καλλίστου Γ ' (άρχές Λύγούστου 1458) διαλύεται.

Τον Κάλλιστο Γ' διαδέχθηκε στον παπικό θρόνο ό γνωστός ούμανιστής 
άπό τήν Σιέννα Enea Silvio de’ Piecolomirii, μέ το όνομα ΙΙίος Β' (1458- 
1464) Κ

Ό  νέος πάπας είναι θερμός οπαδός τής σταυροφορίας καί άφιερώνεται 
στο έργο αύτό μέ άκούραστο συνεργάτη τον Βησσαρίωνα. Μόλις ανέβηκε στόν 
παπικό θρόνο ό Πίος Β' στέλνει εγκύκλιο πρός όλους τούς ηγεμόνες της Εύ- 
ρώπης καί τούς καλεί γιά τό επόμενο έτος(145ί)) νά έλθουν αύτοπροσοόπως ή 
νά στείλουν πληρεξουσίους σέ μια σύνοδο στή Μάντουα, γιά νά συζητήσουν 
σχετικά μέ τον πόλεμο έναντίον των Τούρκων.

*Η παραπάνω σύνοδος πραγματοποιήθηκε τον ’Ιούνιο τού 14511 καί πρώ
τος μίλησε ό πάπας, πού ήταν φημισμένος ρήτορας. Τον άκολούθησε στο βήμα 
ό Βησσαρίων, πού μέ θέρμη καί ευγλωττία, άλλά καί μέ ρεαλισμό καί πειστι
κότητα, μίλησε γιά τήν άπελευθέρωση τής πατρίδας του μπροστά στούς εκ
προσώπους όλης τής Ευρώπης. Οί δυο λόγοι προκάλεσαν ενθουσιασμό στούς 
συνέδρους πού, παρά τούς δισταγμούς καί τις άντιρρήσεις μερικών, άποφάσι- 
σαν τή σταυροφορία. ’Έμενε όμως το σπουδαιότερο: νά πεισθούν οί ήγεμόνες 
τής Γερμανίας νά είρηνεύσουν καί νά ένισχύσουν ύλικά τήν κίνηση. Τό έργο 
αυτό τό άνέλαβε ό Βησσαρίων, πού ώς άντιπρόσωπος τού πάπα έπισκέφθηκε 
τό 1460 τή Νυρεμβέργη, τή Βόρμς καί τή Βιέννη, συναντήθηκε μέ τόν αύτο- 
κράτορα Φρειδερίκο Γ ', εκφώνησε φλογερούς λόγους καί άγωνίσθηκε γιά τήν 
ειρήνευση τής γερμανικής αυτοκρατορίας, χωρίς όμως άποτέλεσμα. Τό Νοέμ
βριο τού 1461 ό Βησσαρίων έπέστρεψε στη Ρώμη άπογοητευμένος.

Στο μεταξύ ο πάπας είχε στείλει στην Άσία, έναν έμπιστο μοναχό όνο- 
μαζόμενο Λουδοβίκο, γιά νά συνεννοηθή μέ τούς εκεί εχθρούς τών Τούρκων. 
Αύτός έπέστρεψε έπειτα άπό δυο χρόνια στη Ρώμη, συνοδευόμενος άπό πρέ
σβεις τού αύτοκράτορα τής Τραπεζούντας, τού σάχη τής Περσίας, τού σουλ
τάνου τής Μεσοποταμίας καί τών ήγεμόνων τής Γεωργίας καί ’Αρμενίας. Πα
ράλληλα ό Πίος Β' δέν παύει τις διπλωματικές του ένέργειες. Στέλνει τόν μο
ναχό Λουδοβίκο, πού τόν ονόμασε πατριάρχη ’Αντιόχειας, μαζί μέ τούς Ά σιά- 
τες πρέσβεις στόν δούκα τής Βουργουνδίας καί στόν βασιλιά τής Γαλλίας. Ό  
πρώτος ενθουσιάζεται καί δέχεται νά πάρη μέρος στη σταυροφορία, άλλά ό 
Λουδοβίκος ΙΑ ' τής Γαλλίας άντιδρά.

Τό 1463 οί σχέσεις Τούρκων καί Βενετών στήν Πελοπόννησο επιδεινώ
νονται, γ ι’ αυτό τόν ’Ιούλιο τού έτους εκείνου ό Βησσαρίων έρχεται ώς άπο-

1. Βασικό γι* αύτόν παραμένει τό έργο του G e o r g  V o i g t ,  Enea Silvio de’ Pic- 
colomini, als Papst Pius der zweite und sein Zeitalter, Berlin 1862-1863.
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στολικός λεγάτος στή Βενετία, οπού ό δόγης καί ή Γερουσία τον υποδέχονται 
μέ έξαιρετικές τιμές. Ό  Βησσαρίων εκφωνεί έκεί έπίσημους λόγους και συν
τελεί στο νά κηρύξη έπειτα άπο λίγες μέρες ή Βενετία τον πρώτο τουρκοβε- 
νετικό πόλεμο (1463-1479).

Ό  Πέος Β' θεωρεί τώρα κατάλληλη την ευκαιρία για την έναρξη της 
σταυροφορίας καί καλεί τούς σταυροφόρους νά συγκεντρωθούν στο λιμάνι της 
* Αγκώνας. Ε κ ε ί μαζεύθηκαν μερικές δυνάμεις: ό Βησσαρίων καί άλλοι τρεις 
καρδινάλιοι έξόπλισαν μέ έξοδά τους ό καθένας άπο ένα πλοίο, δυο έστειλε ό 
δούκας της Μοδένας, ένα ή Βολωνία καί ένα ή Lucca. Ό  δούκας τού Μιλάνου 
έστειλε τρεις χιλιάδες στρατιώτες καί ήλθαν έκεί καί πολλοί άτακτοι σταυρο
φόροι άπο τή Γερμανία καί τήν Ιταλία , πού μάλλον φασαρία δημιουργούσαν. 
Ό  βενετικός στόλος όμως άργούσε νά έλθη, γ ι’ αυτό καί ό πάπας άπευθύνε- 
ται στον δόγη Χριστόφορο Moro στις 8 Νοεμβρίου τού 1463.

Σύμφωνα μέ τό σχέδιο της έκστρατείας ό δούκας της Βουργουνδίας μέ 
τούς βασιλιάδες της Βοημίας καί ΙΙολωνίας θά χτυπούσαν τούς Τούρκους άπο 
τον Βορρά, οί Αλβανοί μέ τον Σκεντέρμπεη άπο τή Δύση καί ό στόλος άπο τά 
νησιά καί τις άκτές. -

Τον Αύγουστο ξεκινά άπο τή Βενετία γιά τήν ’Αγκώνα ό δόγης καί ταυ
τόχρονα άπο τή Ρώμη ό πάπας μέ τόν Βησσαρίωνα καί άλλους καρδιναλίους* 
ό Πί<*ξ Β' όμως έπασχε άπο χρόνια αρθρίτιδα καί έφθασε στήν ’Αγκώνα ετοι
μοθάνατος. Στις 12 Αύγούστου ήλθε έκεί ό δόγης, άλλά τήν επόμενη νύκτα 
πέθανε ό πάπας, πού ήταν ή ψυχή της σταυροφορίας, καί ή κίνηση διαλύθηκε. 
Λίγες δυνάμεις πού έμειναν χρησιμοποιήθηκαν από τούς Βενετούς στον άγώνα 
γιά τόν οποίο θά μιλήσουμε παρακάτω.

'Ο  νέος πάπας Παύλος Β' (1464-1471) είναι μάλλον άδιάφορος προς 
τήν ιδέα της σταυροφορίας, γ ι’ αυτό ό Βησσαρίων γιά μερικά χρόνια άποσύ- 
ρεται στις μελέτες του. Τό 1470 όμως ό Μεχμέτ Β ' κυριεύει άπο τούς Βενε
τούς τή Χαλκίδα, οπού άκολουθεί μια φοβερή σφαγή τού πληθυσμού. 'Η  ε ί
δηση αύτή άναστατούνει τήν Εύρώπη καί ό Βησσαρίων δοκιμάζει γιά  τελευ
ταία φορά νά έκμεταλλευθή τήν κατάσταση καί νά άπευθύνη εκκλήσεις γιά 
σταυροφορία σέ όλη τήν Εύρώπη. Τότε γράφει έκκλήσεις καί λόγους προς τούς 
ήγεμόνες. Στούς λόγους του δίνει τή μορφή τών «Φιλιππικών» τού Δημοσθένη 
καί τούς συνοδεύει καί μέ μιά μετάφραση τού Α' «’Ολυνθιακού». Τά κείμενα 
αυτά τά στέλνει στον Γάλλο ούμανιστή Γουλιέλμο Fichet, πρύτανη της Σορβόν
νης, πού τά τυπούνει τό 1471 στο πρώτο πανεπιστημιακό τυπογραφείο καί τά 
συνοδεύει καί μέ δικές του άφιερωτικές επιστολές προς τόν Λουδοβίκο ΙΑ ' της 
Γαλλίας, τόν Έδουάρδο Δ ' της Α γγλίας, τόν Φρειδερίκο Γ' τής Γερμανίας 
καί τόν δούκα Άμεδαίο Θ' τής Σαβοΐας.

Οί λόγοι αυτοί τού Βησσαρίωνα, πού γνώρισαν πολλές έκδόσεις (Ιταλικά
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στη Βενετία το ίδιο έτος, άλλου το I5W , 1537 κ.ά. >) είναι ωραία κείμενα άπό 
άποψη λογοτεχνικού ύφους καί πολιτικής σκέψης. Στά κείμενα αυτά ό Βησσα
ρίων κατακρίνει τούς χριστιανούς ηγεμόνες για την άδιαφορία τους, πού έπέ- 
τρεψε στούς Τούρκους νά κάνουν τέτοιες προόδους, καί τούς προλέγει ότι τώρα 
θά έλθη η*σειρά νά κάνουν άπόβαση οί Τούρκοι στην Κάτω Ιταλία . *() μόνος 
τρόπος γιά νά σωθούν είναι νά άφήσουν τις διαμάχες τους καί νά ενωθούν, 
έχοντας έτσι καί τον Θεό με το μέρος τους.

Τό 1472 ό νέος πάπας Σίξτος Λ' στέλνει τον Βησσαρίωνα στη Γαλλία, 
γιά  νά συμφιλιώση τούς δούκες της Βουργουνδίας και της Βρεττάνης μέ τον 
άλλοπρόσαλλο βασιλιά Λουδοβίκο ΙΑ' καί νά τούς παρακινήση στον πόλεμο. 
Ή  υποδοχή όμως τού Βησσαρίωνα άπό τον Γάλλο βασιλιά ήταν πολύ άσχημη. 
Μέ δυσκολία τον δέχθηκε καί ό Βησσαρίων εκφώνησε λατινικά έναν λαμπρό 
λόγο υπέρ της σταυροφορίας. Ό  Λουδοβίκος όμως τον κακομεταχειρίσθηκε. 
*Έτσι ό Βησσαρίων, γυρίζοντας στή Ρώμη άπρακτος, άρρωστος, ταλαιπωρη
μένος καί γεμάτος πίκρα, πέθανε στή Ραβέννα στις 18 Νοεμβρίου τού 1472, 
χωρίς νά μπορέση νά πραγματοποιήση τό μεγάλο του όνειρο της σταυροφο
ρίας καί τής άπελευθέρωσης τής πατρίδας του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γενικά έργα γιά τύν Βησσαρίωνα : H e n r i  V a s t, Le cardinal Bessarion (1403- 
1472). Etude sur la Chretien te et la Renaissance vers le milieu du XVe siecle, Paris 
1878, L u d w i g  Μ o h 1 e r, Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Sta- 
atsman, τ. 1, Paderdorn, 1923. Έκλαϊκευτικώτερο, άλλά χρήσιμο άπύ ελληνική άποψη, τό 
βιβλίο του Ά χ ι λ λ έ ω ς  Κ ύ ρ ο υ ,  Βησσαρίων ό Έλλην, τ. A' - Β ', ΆΟηναι 1947.

7. ΑΛΛΕΣ ΕΚ Κ Λ Η ΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΙΩΝ 
Τ Η Σ ΑΝΑ ΓΕΝΝ Η ΣΗΣ ΩΣ ΤΑ 1535*

α) Μιχαήλ Άποστόλης

Κωνσταντινουπολίτης λόγιος, από τούς πολλούς προστατευομένους τού 
Βησσαρίωνα, γιά τό θάνατο τού οποίου έγραψε καί έναν ((Επιτάφιον θρηνο>δη». 
Ό  ’Αποστολής μέσα στά άλλα έργα του μάς άφησε καί ένα «Προσφώνημα 
προς τον αύτοκράτορα τής Γερμανίας Φρειδερίκο τον Γ'», πού είναι μιά έκκληση

1. Βλ. καί Palrologia Graeca, τ. 161, στ. 641-670.
2. Βασική βιβλιογραφία : Μ. I. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Εκκλήσεις (1453-1535) των Ελλή

νων λογιών της ’Αναγεννήσεως προς τούς ηγεμόνες της Ευρώπης γιά τήν άπελευθέρωση της 
Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1965. Πολλές πληροφορίες γιά τούς λογίους αυτούς βλ. στου D e n o  
J o h n  G e a n a k o p l o s ,  Greek Scholars in Venice, Cambridge, Massachusetts 
1962* βλ. καί έλληνική μετάφραση X. Γ. Π α τ ρ ι ν έ λ λ η  στίς έκδόσεις Γ. Φέξη μέ τόν
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γιά σταυροφορία. To κείμενο είναι άχρονολόγητο, άλλα πρέπει νά το τοπρθε- 
τήσουμε στα 1468-1469, όταν ό ’Αποστολής είχε πάει άπό την Κρήτη στην 
’Ιταλία, γιά νά βρή τον Βησσαρίωνα, καί δ Φρειδερίκος είχε έλθει στη Ρώμη, 
γιά νά συνάντηση τον πάπα. Τήν ιδέα νά άπευθυνθή στον αύτοκράτορα τήν υπέ
βαλε στον ’Αποστόλη ένας άγνωστος άπδ άλλου σέ μάς 'Έλληνας, δ ’Ιωάννης 
Σταυράκιος, φίλος καί συμπολίτης του ’Αποστόλη, πού βρισκόταν στην υπη
ρεσία τού αύτοκράτορα.

Ό  ’Αποστολής πλέκει τδ έγκώμιο τού Φρειδερίκου Γ' σέ υ^ρ^ ρητορικό 
καί με πολλή κολακεία. Στηρίζει την πίστη του γιά τη νίκη τού Γερμανού αύ
τοκράτορα έναντίοντού σουλτάνοο&'στήν άστ^άθεία καί εναλλαγή των άνθρωπί- 
νων πραγμάτων κατίδιαίτερα στην έμπιστοσύνη πού έχει γιά την άλήθεια των 
χρησμών. Σύμφωνα λοιπόν μέ τις προφητείες ήλθε ή ώρα πού θά σηκωθή δ 
«κοιμώμενος όφις» (=Φρειδερίκος), θά ((πατάξη τό μειράκιον» (=σουλτάνο) 
καί θά έλευθερώση τούς Έλληνες. Τδ κείμενο τελειώνει μέ την έκκληση τού 
Αποστόλη προς τον Φρειδερίκο νά όρίση βασιλιά τού Βυζαντίου τον γιό του 
Μαξιμιλιανό, νά έπαναφέρη στην πατρίδα του τδ σκορπισμένο παντού ((γένος 
των Ελλήνων» καί νά έκδικηθή τούς νεκρούς τού πολέμου. Συγκεκριμένα γρά
φει: ((Άνάστηθι.τοίνυν, ώ βασιλεύ, λάβε τδ χρυσούν καί βασιλικδν δόρυ, έπι- 
λαβού κατά βαρβάρων άθέων όπλου καί θυρεού. Δειξον ήμΐν βασιλέα τού Βυ
ζαντίου Μαξιμιλιανόν τδν πανευτυχέστατον, ός σου την βασιλείαν επί γήρα 
βαθει άναδέξεται. Άποδος τδ πανταχού γης διεσπαρμένον γένος ήμών τη πα- 
τρίδι, τδ ποτέ μέν ύψηλότατον καί σοφώτατον, νύν δ’ έξουθενημένον καί ταπει- 
νότατον. Νόμισον ούν άκούειν των Βυζαντίων βοώντων καί σέ, τδν μέγιστον 
βασιλέα, πρδς ελευθερίαν έπικαλουμένων, Κωνσταντίνου τού βασιλέως κα- 
λούντός σε πρδς έκδίκησιν των άποθανόντων πάντων έν τω πολέμω...».

Τδ άποτέλεσμα βέβαια τής έκκλησης αύτής τού Μιχαήλ ’Αποστόλη εί
ναι γνωστό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Β. Λ α ο ύ ρ δ α, *Η προς τόν αύτοκράτορα Φρειδερίκον τον τρίτον έκκλησις του Μιχαήλ 
Αποστολή, «Γέρας ’Αντωνίου Κεραμοπούλλου», εκδ. Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 

Θεσσαλονίκη 1953, σ. 516-527.

Ο  
9

μ^Μ ίχαήλ Μάρονλος Ταρχανιώτης (1454^1^00)

*0 λογιος αύτδς καταγόταν άπο"Κωνσταντινουπολίτικη οικογένεια, πού 
είχε καταφύγει στην ’Αγκώνα τής ’Ιταλίας. Ό  ίδιος πέρασε τά παιδικά του

τίτλο «Έλληνες λόγιοι εις τήν Βενετίαν», Άθήναι 1965. Βλ. έπίσης καί *Α π. Β α κ α λ ο 
π ο  ύ·λ ο υ, ‘Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Α ', Θεσσαλονίκη 1961, σ. 338-349, στδ κεφά
λαιο «Ενέργειες τών Ελλήνων λογίων στή Δύση γιά τήν απελευθέρωση της πατρίδας τους».
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χρόνια στή Ραγούζα τής Δαλματίας καί μετά τήν ένηλικίωσή του σπούδασε 
έλληνικά καί λατινικά στη Βενετία. Φαίνεται ότι ευδοκίμησε ιδιαίτερα στη 
μελέτη της λατινικής γλωσσάς, γιατί όλα τά πούματά του, οσα σώθηκαν, ε ί
ναι γραμμένα λατινικά καί γιατί ήταν καί κριτικός μελετητής των λατινικών 
φιλολογικών κειμένων, ιδίως του Λουκρητίου. '() Μάρουλλος συνδύασε δυο 
σχεδόν άσυμβίβαστα μέ τό νά είναι ταυτόχρονα καί άνθρωπος τών^γ^αμμάτων 
v n  Tn?r[i,/T<rYr Υπηρέτησε ώς μισθοφόρος στά σώματα τών «στρατιο>τών»> 
(Estradiots ή Stradioti), έλαφρώς οπλισμένων ιππέων, καί, όπως φαίνεται, 
πήγε καί στη Ρωσία τό 1472 μαζί μέ την άκολουθία τής Σοφίας, κόρης τού 
δεσπότη του Μορέως 0ω μά ΓΙαλαιολόγου. Ε πίσης πήρε μέρος στήν εκστρα
τεία τ ού Καρόλου Η ' τη£ Γαλλίαε εναντίον τής Νεάπολης τό 1494-1495. 
’Αργότερα έγκατέλειψε τό στρατόπεδο καί έζησε στά μεγαλύτερα φιλολογικά 
κέντρα τής εποχής του, Βενετία, Νεάπολη καί Φλωρεντία, οπού γνωρίσθηκε 
μέ τούς σπουδαιότερους λογίους τής Αναγέννησης. Πνίγηκε προσπαΟο>ντας 
νά περάση ένα φουσκωμένο ποτάμι κοντά στή Φλωρεντία καί θάφτηκε στό 
οικογενειακό τους κοιμητήριο στήν Αγκώνα. ^

Τό έ'ργο/-τού Μάρούλλου Ταρχανιούτη άποτελεϊται άπο επιγράμματα, 
ύμνους καί ένο^-διηγηματικό διδακτικό ποίημα, καί γνο>ρισε αρκετές έκδόσεις 
άπό τήν έποχή άκόμη τής ’Αναγέννησης. Τά θέματα τών επιγραμμάτων του 
ό ποιητής τά παίρνει άπό τή ζωή του, άπό τις σχέσεις του μέ τούς φίλους του, 
άλλά καί άπό τή μυθολογία καί τήν ιστορία. Οί «ύμνοι» του άναφέρονται, οΐ 
περισσότεροι, σέ άρχαίους θεούς καί έδώ ό ποιητής εξυμνεί τή θρησκεία τών 
άρχαίων προγόνων του, πράγμα πού τον παρουσιάζει στά μάτια πολλών ώς 
είδωλολάτρη. Πάντως είναι πολύ έπηρεασμένος άπό τούς νεοπλατωνικούς φι
λοσόφους καί ιδίως άπό τον Γεμιστό. < S > , , ,

Σέ δλο το έργο του Ταρχανιωτη κυριοςρχει ο πονος για τη χαμένη πατρίδα, 
πού ό ίδιος βέβαια δέν είχε γνωρίσει, από τή ζωή τού ξένου, τού
έξόριστου. νΑλλο έπίσης γνούρισμά του εινα ι ή έντονη άρναιολατρεία του. Ό  
άρχηγός τής Πλειάδος Ρ. Ronsard θά γράψη άργοτερα, τό 1560, έναν εγκω
μιαστικό επιτάφιο γιά τον Μάρουλλο καί θά τόν παινέψη, γιατί, αν καί Έ λλη- 
νας, ξεπέρασε στήν ποίηση τούς άρχαίους Λατίνους καί μάλιστα στή γλώσσα 
τους. Γεγονός πάντως είναι δτι ό Ταργανιώτης, άν καί λατινοθρεμένος στήν 
κυριολεξία, μένεΓπάντοτε^Έλληνας, όπως φαίνεται άπό ολο τέΓέργο του.

τά ποιήματα τού Μάρούλλου έκείνα πού ένδιαφέρουν ιδιαίτερα τό 
θέμα μας είναι δσα άναφέρονται στον Κάρολο Η' τής Γαλλίας, στον αύτο- 
κράτορα τής Γερμανίας Μαξιμιλιανό Α ', στον βασιλιά τής Ούγγαρίας Ματθια 
Κορβίνο καί στον Φερδινάνδο τόν Καθολικό τής Τσπανίας. Σέ ένα άπό τά ποιή
ματά του πρός τόν Κάρολο Η ' ό Ταρχανιώτης έξαίρει τό «άήττητον» τού βα
σιλιά καί τού τονίζει δτι άπό αυτόν περιμένει ή Ελλάδα τήν ελευθερία της.



Στον Κάρολο Η' 6 ποιητής εΐχε στηρίξει 
πήρε μέρος στήν εκστρατεία του στήν ’Ιταλία, 
άλλου.

πολλές έλπίδες, γ ι’ αυτό καί 
για την οποία Οά μιλήσουμε

»1 ΗΛΙΟ Γ Ρ Α Φ Ι Α

Βλ. για τον ΛΙάρουλλο Ταρχανιώτη : Λ ι ο ν υ η ί ο υ Λ. Ζ α κ υ 0 η ν ο 0, Μιχαήλ 
ΛΙάρουλλος Ταρχανιώτης, Έ λλην ποιητής των χρόνων τής Αναγεννήσεως, «Έ πετηρις 
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τ. 5 (ΆΟήναι 19281, σ. 200-2«2, Β e η e <1 e I t ο 
C r o c e ,  Michele Marullo Tarcaniota. Le clcgic per la patria  perduta od altri suoi 
carmi, Bari 1988, A l e s s a n d r o  P e r o s a, Michaelis Marulli carm ina, Turici 
(=  Verona) 1951.

γ )  Μάρκος Μονσονρος (1470-1617)

Ό  Μουσούρος, άπό το Ρέθυμνο τ?,ς Κρήτην-υπήρξε μαθητής του Ίανού 
Λάσκαρι στή Φλωρεντία γύρω στα 1486. ’Αργότερα, κατά τό 1494, έγκατα- 
στάθηκε στή Βενετία, οπού γνωρίσθηκε μέ τον τυπογράφο ‘Άλδο Μανούτιο 
καί άνέλαβε την επιμέλεια των έλληνικών έκδόσεών του. ΙΙαρέμεινε, μέ μι
κρές μόνο διακοπές, ως τό θάνατό του στή Βενετία και διακρίθηκε κυρίως για 
τις φιλολογικές του έκδόσεις άρχαίων κειμένων. Χαρακτηρίζεται ώς ό μεγαλύ
τερος φιλόλογος τής νεώτερης Ελλάδας π ριν από τον ’Αδαμάντιο Κοραή.

ς^Τόν Σεπτέμβριο του 15Ϊ3]ό Μουσοΰρος έκδίδει στο τυπογραφείο τού *Άλ- 
δου Μανουτίου τα έργα τού Ιΐλάτωνα (για προότη φορά στον κόσμο) καί στήν 
έκδοση αύτή προτάσσει ένα ποίημα άφιερωμένο στον μεγάλο φιλόσοφο. Είναι 
γραμμένο σέ άρχαία έπική γλώσσα, καί άποτελεΐται άπό 10U έλεγειακά δίστιχα. 
Στο ποίημα αυτό ό μεγαλύτερος ρομανιστής ικετεύει μέ τό στόμα τού Πλά
τωνα τον νέο πάπα Λέοντα Γ (1513-1521), γιο τού Λαυρέντιου των Μεδί- 
κων, πού μόλις είχε άνέλθει στήν άποστολική έδρα, νά είρηνεύση τούς εύ- 
ρωπαϊκούς λαούς, γιά νά έκστρατεύσουν εναντίον των Τούρκων καί νά άπελευ- 
θερώσουν τούς "Ελληνες. Στο τέλος προτρέπει τον πάπα νά προστατεύση τά 
έλληνικά γράμματα καινά ίδρύση έλληνική σχολή στή Ρώμη, πράγμα πού έγινε 
τον έπόμενο χρόνο.

ποίημα αύτό τού Μου^^ρου έπαινέθηκε πολύ γιά τήν άψογη μορφή 
του, τά μεγάλα νοήματά του και τή γνήσια ποιητική συγκίνηση, πού τό χαρα
κτηρίζει. *0 Emile Legrand έγραψε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι γιά περισσό
τερο άπό χίλια χρόνια δέν είχαν έκφρασθή τέτοια νοήματα καί σέ τέτοια γλοόσσα 
άπό ’Έλληνα ποιητή. Έ κτος άπό τή λογοτεχνική της αξία ή έκκληση αύτή του 
Μουσούρου διαβάσθηκε περισσότερο άπό κάθε άλλο παρόμοιο κείμενο στην 
Ευρώπη μέ τις άλλ,πάλληλες εκδόσεις των πλατωνικών έργων, σέ μερικές 
άπό τις όποιες είχε προταχθή, καί μέ χωριστές άνατυπώσεις.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κριτική έκδοση τ ού ποιήματος άττό τον Γ. .λ!. 1  η 9 * κ η, Μάρκου Μ ντούρου του 

Κρητός ποίημ* εις τον Πλάτων», «Κρητικά Χρονικά», τ. 8 {I9.V»), σ. :ΐ66-38Η. Μετάφραση 
του ποιήματος στην καΟχρΓίουσχ βλ. στον *11 λ ί * II. Η ο υ τ ι c ρ t 6 η, 'Ιστορία τής Νεο
ελληνικής Λογοτεχνίας άττύ των μέσων του ΙΕ ' αίώνος μέχρι των νεωτάτων χρόνων, τ. Λ , 
ΆΟήνχι 192'ι, σ. 282-286.

* Ιωάννης Γεμιστός

Ό  λόγιος αυτός φέρει τό ίδιο όνομα καί είναι ίσως έγγονός του μεγάλου 
νεοπλατωνικού φιλοσόφου του Μυστρά Γεωργίου Γεμιστού- ί1 λήθωνος. Τό 
μόνο πού ξέρουμε γΓ αυτόν — πληροφορία πού μάς δίνει ο ίδιος στο έργο του — 
είναι ότι καταγόταν άπό τή Μονεμβασία καί ότι εργαζόταν ώς γραμματέας 
της πόλης τής ’Αγκώνας. Στην πόλη αυτή τύπωσε το 1516 ένα μακρύ λατινικό 
ποίημα (πάνω άπό 2.000 δακτυλικοί έξάμετροι στίχοι) με τίτλο «Protrepticon 
et Pronosticon», πού τό άφιέρωσε στον πάπα Λέοντα Γ. Έ χ ε ι μιμηθή π ι
θανόν τον Μουσούρο καί στό ύφος μιμείται μέ έπιτυχία τον Βεργίλιο.

Ό  ποιητής άρχίζει μέ ένα εγκώμιο τού πάπα Λέοντα Γ, πού τον ικετεύει 
νά καταπαύση τούς πολέμους των χριστιανών ήγεμόνο^ν καί νά τούς καλέση σε 
σταυροφορία. "Ύστερα άπαριθμεί έναν έναν τούς ήγεμόνες καί εξαιρεί τήν άν- 
δρεία καί τήν ικανότητα τού καθενός. Αυτό είναι τό περιεχόμενο τού πρώτου 
μέρους τού ποιήματος, τού «Προτρεπτικού».

Στό δεύτερο μέρος, τό «Προγνωστικόν», ό ποιητής περιγράφει μέ αι
σιόδοξο ένθουσιασμό όραματιστη καί μέ άρκετές λεπτομέρειες τήν εξέλιξη της 
έκστρατείας: Ό  στόλος των σταυροφόρων θά ξεκινήση άπό τήν Αγκώνα καί 
θά κυριεύση πρώτα τήν Πελοπόννησο. Οί γενίτσαροι‘θά θυμηθούν τήν έλλη- 
νική τους καταγωγή, θά στραφούν έναντίον τών Τούρκων καί θά αιχμαλωτί
σουν καί τον ίδιο τόν σουλτάνο. Έ τσ ι θά άπελευθερωθούν οί ελληνικές χώρες 
καί ό πάπας θά δώση τό στέμμα της έλληνικής αύτοκρατορίας στον άδελφό 
του Giuliano de Medici, δούκα τού Nemours. "Ύστερα ό πάπας, μέ τή σύμ
φωνη γνώμη τών συμμάχων του βασιλιάδων της Γαλλίας καί 'Ισπανίας, θά 
άποφασίση τή συνέχκτη της έκστρατείας στή Μ. ’Ασία καί στή Β. ’Αφρική. 
Τελικά οί Τούρκοι θά άπωθηθούν πέρα άπό τήν Περσία, οί μωαμεθανοί τής 
Β. ’Αφρικής θά βαπτισθούν χριστιανοί, οί χριστιανοί θά έπικρατήσουν σε όλη 
τήν οικουμένη καί θά στηθή στον Λέοντα Γ ένας άνδριάντας μέ έπιγραφή πού 
θά διαιωνίζη τις νίκες του. Μέ τόν παραπάνο^ τρόπο, όπως καί ό Μουσούρος, 
φρόντισε καί ό ’Ιωάννης Γεμιστός νά συγκινήση τόν πάπα Λέοντα Γ, 6 οποίος, 
άσχετα άπό αυτά, προσπάθησε άμέσως μετά τήν άνοδό του στό θρόνο νά συγ- 
κινήση τήν Εύρώπη καί νά πετύχη μιά σταυροφορία. * Η προσπάθειά του όμως 
αύτή άπέτυχε έξ αίτιας τού άνταγωνισμού καί τής μακροχρόνιας πάλης μεταξύ 
τού Φραγκίσκου Α' της Γαλλίας καί τού Καρόλου Ε' της Γερμανίας.
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ΠΙ ΗΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

’Αναδημοσίευση του ποιήματος χωρίς σχόλια στου C. Ν. S a t h a s, Documents 
inedits relatifs a Thistoire de la Grece au moyen ape, τ. 8, Paris 1888, σ. 5'i3-591.

s )  Υανός A nrrKnQLc ( J 4 4 5 -1 6 3  5 )

_ Ό  Ίανός Λάσκαρις εωαι μια άπό τις πιο σημαντω^ς μορφές^>ύ έλλη- 
ηκού ούαανισμού, χ ω σ τός ώς συλλέντηΓ χ ^ ο γράφω£^αθγ)Υ7ΐτής^έχδόττς 
κειμένων^7Γ0ΐ^τής καιριπλωμάτης. ' Η πολύπλευρη προσωπικότητά του καί 6 
φλογερός πατριωτισμός του μάς θυμίζουν σε πολλά τον καρδινάλιο Βησσαρίωνα.

Ό  Λάσκαρις εργάστηκε πρώτα ώς βιβλιοφύλακας στήν αύλή τού δούκα 
της Φλωρεντίας Λαυρέντιου των Μεδίκων καί μέ την ιδιότητά του αύτή ταξί
δεψε δυο φορές στις έλληνικές χώρες άναζητώντας χειρόγραφα. Παράλληλα, 
στά ταξίδια του αυτά ήλθε σέ έπαφή καί μέ πολλούς 'Έλληνες, έξέτασε τά αί- 
σθήματά τους καί συγκέντρωσε χρήσιμες πληροφορίες. 'Γπήρξε ό πρώτος πού 
μελέτησε βαθιά τό ’Ανατολικό Ζήτημα.

’Αργότερα εγκαταστάθηκε στο ΠαρίΓπ κ̂αί υπηρέτησε στήν αύλή τού 
Καρόλου Η'. Ά πό  τον διάδοχο τού τελευταίου, τον Λουδοβίκο ΙΒ ', στάλθηκε 
ώς πρεσβευτής στή Βενετία (1503-1509). 5 ύ ^ 5 1 4 ^ ν έλ α β ε  τή διεύθυνση τού 
προότου ελληνικού γυμνασίου, πού εϊχε ιδρύσει στή Ρώμη ό πάπας Λέων ό Γ. 
Το 1518 τον κάλεσε στο Παρίσι ό Φραγκίσκος Λ' καί άνέλαβε τήν οργάνωση 
καί διεύθυνση της βασιλικής βιβλιοθήκης. Αργότερα ξαναγύρισε στή Ρώμη, 
δπου έμεινε ώς τό θάνατό του.

'Ο Λάσκαρις έκανε πολλές εκκλήσεις σέ διάφορους ηγεμόνες της Εύρώ- 
πης γιά τήν άπελευθέρωση τής * Ελλάδας. Απευθύνθηκε κατά καιρούς στον 
Κάρολο Η' καί Λουδοβίκο ΙΒ' τής Γαλλίας, στον άρχιδούκα τής Αύστρίας 
Φίλιππο τον 'Ωραίο, στον βασιλιά τής 'Ισπανίας Φερδινάνδο, στον Μαξιμιλιανό 
τής Γερμανικής αύτοκρατορίας καί στούς πάπες ’Ιούλιο Β', Λέοντα Γ καί 
Κλήμεντα Ζ'. Τό 1508 μάλιστα είχε συντάξει καί ένα λεπτομερέστατο σχέ
διο εκστρατείας έναντίον τών Τούρκων.

Τό πιο σημαντικό άπό όλα τά διαβήματα τού Ίανού Λάσκαρι είναι ή 
πρεσβεία του καί τό υπόμνημά του προς τον αύτοκράτορα Κάρολο Ε \ Ό  τε
λευταίος στην περίφημη μάχη τής Παβίας (24 Φεβρουάριου τού 1525) είχε 
νικήσει καί αίχμαλα>τίσει τον Φραγκίσκο Λ' τής Γαλλίας. Τότε ό πάπας Κλή- 
μης Ζ ' έστειλε τον Ιούλιο τού 1525 στήν 'Ισπανία ώς πρεσβευτή του τον Λά- 
σκαρι, γιά νά πείση τον αύτοκράτορα νά έλευθερώση τον Γάλλο βασιλιά, νά συμ- 
φιλιωθή μαζί του, καθώς καί μέ τούς άλλους ήγεμόνες, καί νά άναλάβη σταυ
ροφορία κατά τών Τούρκων. Ό  Λάσκαρις έμεινε στήν 'Ισπανία ώς τά τέλη 
τού 1525 καί υπέβαλε στον Κάρολο Ε' ένα μακροσκελές υπόμνημα, πού μάς 
σώθηκε στά γαλλικά καί στά ιταλικά.
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Στην άρνή του υπομνήματος του ό Λάσκαρις γράφει γιά τΙς προηγούμενες 
ένέργειές το^Α να φ έρ ετα ι πρώτα στις ένέργειες πού Ικανέ κατά τα ταξίδια 
του στην Ελλάδα, καθώς καί στις επαφές πού είχε έκεί με χριστιανούς, άκύμη 
καί μέ γενίτσαρου^^\ατόπιν μιλεί γιά τις σχέσεις του με τον D jem -sultan 
καί τον Κάρολο 11 τής Γαλλίας καί λέγει ότι ακολούθησε τον τελευταίο, έπει- 
δή υποσχόταν ότι θά έξεστράτευε έναντίον των Τούρκω^£)Γστερα κάνει νύξη 
γιά τις προσπάθειές του στη Βενετία, όταν ήταν έκεΐ ώς πρεσβευτής τής Γαλ
λίας, καί εκθέτει καί τις έπαφές πού είχε μέ τούς προηγούμενους αύτοκράτο- 
ρες τής Γερμανίας καί τούς διαφόρους πάπε^Τ^πειτα κάνει λόγο γιά τήν ειδική 
αυτή ^άποστολή, πού τού άνέθεσε ό πάπας, και άπευθύνεται στόν αύτοκράτορα 
έξ ονόματος τής άρχαίας 'Ελλάδας, ύπενθυμίζοντάς του πόσα τής χρωστά ο 
πολιτισμός τής Ευρώπης, καθό>ς καί γιά λογαριασμό των νέων Ελλήνων, πού 
τόσα υποφέρουν άπό τούς Τούρκους.

'Όλες οί προσπάθειες τού Λάσκαρι έμειναν άκαρπες καί τά συναισθή
ματα τής πικρίας μαζί μέ τον πόνο γιά τούς σκλαβωμένους συμπατριώτες του 
φαίνονται καθαρά άπό τό έπίγραμμα πού συνέθεσε ό ίδιος γιά τόν τάφο του:

«Λάσκαρις άλλοδαπη γαίη ένι κάτθετο, γαίαν 
ούτι λίην ξείνην, ώ ξένε, μεμφόμενος* 
εΰρετο μειλιχίην* άλλ* άχθεται είπερ Ά χαιοίς 
ούδ’ έτι χούν χεύει πατρίς ελευθέριον».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Β Γ» r j <· Κ n 6 s, I n ambassadeur de PHellenisme — Janus Lascaris — et la tra
dition grcco-byzantine dans rhumanisme fran^ais, Uppsala-Paris 1945. Μεταφρα
σμένα στην καθαρεύουσα άποσπάσματα τού υπομνήματος τού Λάσκαρι πρός τόν Κάρολο Ε ' 
βλ. πρόχειρα στοΰ Σ  ά θ α, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, σ. 84-83-

σ τ)  * Αρσένιος 9Αποάτόλ7}ζ (1465-1535)

’Αρχιεπίσκοπος Μονεμβασίας, γιος τού Μιχαήλ Αποστόλη, πού άναφέ- 
ραμε παραπάνω, άπό τόν όποιο καί κληρονόμησε τή θαυμαστή έλληνομάθειά του. 
Ό  ’Αρσένιος ’Αποστολής περνούσε τά τελευταία χρόνια της ζωής του στή Βε
νετία, οπού άσχολούνταν μέ τις εκδόσεις αρχαίων έλληνικών κειμένων.

"Οπως ό Ίανός Αάσκαρις, έτσι καί ό Αποστολής, υποστήριξε τήν ιδέα της 
συμφιλίωσης των δυο άντιπάλων ισχυρών ήγεμόνων τής Εύρώπης, τού Φραγκί
σκου Α' καί τού Καρόλου Ε ', καί τής κοινής έκστρατείας των εναντίον τών Τούρ
κων. Αύτό σκέφθηκε νά τό πραγματοποιήση κάτω άπό τήν αιγίδα τού πάπα. 
*Έτσι, όταν τό φθινόπωρο τού 1533 ό πάπας Κλήμης Ζ ' έπρόκειτο νά ταξι- 
δέψη στή Γαλλία γιά τό γάμο της άνεψιάς του Αικατερίνης τών Μεδίκων μέτόν
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γιο του Φραγκίσκου Α' Ερρίκο τής ‘Ορλεάνης (κατόπιν βασιλιά Ερρίκο Β'), 
ό ’Αποστολής βρήκε την ευκαιρία νά συνθΙΙτη σέ αττική γλώσσα ένα έγκώμιο των 

*γάμων αυτών και νά τό στείλη στον πάπα. Συγχρόνως, επειδή είχε διαδοθή 
οτι ο πάπας στο ταξίδι του αυτό θά προσπαθούσε νά παρακίνηση τούς Εύρω- 
παίους ηγεμόνες εναντίον των Τούρκων, ο ’Αποστολής σκέφθηκε νά τον βοη- 
θήση μέ τον έξής περίεργο, αλλά φιλολογικό τρόπο : Τού έστειλε σχολιασμένα 
φιλολογικά δυο αρχαία κείμενα, την «’Ασπίδα τού Ήρακλέους» τού 'Ησιόδου 
καί την περιγραφή τής άσπίδας τού Άχιλλέως, άπο τό Σ τής «Ίλιάδος» τού 
Όυήρου. 3ίϊέ αυτά τά όπλα παρακινούσε ο Άποστόλης τόν πάπα νά όπλίση τούς 

■a8u4 μεγάλους ήγεμόνες καί τού έγραφε : «"Ιδού δε σοι κομίζω, Παναγιώτατε, 
ήφαιστοτεύκτω άσπίδε δυοιν τοιν καλλίστοιν των ποιητών, ών τήν μέν Η ρ ά 
κλειον τώ των Γάλλων ανακτι Φραγκίσκω, τώ χριστιανικωτάτω καί θεοφυλά- 
κτω έγχείρίσον, ώσπερ τι δώρον όπτήριον.,.υ. "Οσο γιά τόν ίδιο τον πάπα τον 
παρακινούσε νά πάρη «τό τού σταυρού άήττητον τρόπαιου τήν τε άλλην πνευ-^ί 
ματικήν πανοπλίαν» καί, μαζί μέ τούς θαλασσοκράτορες Βένετους, νά εκστρα
τεύσουν «κατά των Τεύκρων», όπως άποκαλεΐ τούς Τούρκους. Τήν έκκλησή 
του ο ’Αποστολής τήν κλείνει χρησιμοποιοόντας μιά φράση άπο τήν παρόμοια 
έκκληση τού πατέρα του πρός τόν Φρειδερίκο τόν Γ ': «*Έξιτε τοίνυν, έξιτε* νύν 
γάρ ούκ έστιν έτι τού μέλλειν καιρός* άπόδοτε τό πανταχού διεσπαρμένου γένος 
ημών τη πατρίδι* έπανασώσατε τάς έλληνίδας των πόλεων...».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μ. I. Μ α  ν ο ύ σ α κ ϊ , ’Αρσενίου Μονεμβασίας τού Αποστόλη έπιστολαί άνέκδοτοι 
(1521-1536), «’Επετηρίς τού Μεσαιωνικού ’Αρχείου» της ’Ακαδημίας Αθηνών, τ. 8/9
(1958/9), σ. 5-56.'

'Τίόάννης Ά ϊΊ'άγιώ λης, ποωτοχόμης Κορώνης

Κλείνουμε τό κεφάλαιο μέ μιά άλλη έκκληση ενός "Ελληνα λογίου πρός τόν 
Κάρολο Ε ' της Γερμανίας. Είναι τό τελευταίο κείμενο τού είδους αυτού μέσα στη 
χρονική περίοδο πού μάς απασχολεί, άν καί γράφηκε λίγο άργότερα άπο τό 
1535 (πιθανόν στα 1545). Συγγραφέας του είναι ο Ιωάννης Ά τζαγιώλης, «πρω- 
τοκόμης Κορώνης», μέτριος ποιητής καί περιορισμένης μορφώσεως, πού φαί
νεται οτι άκολούθησε ώς μισθοφόρος τά στρατεύματα τού Καρόλου μετά τήν 
άλωση της πατρίδας του άπο τούς Τούρκους (1534).

Τό κείμενο άποτελειται από 1410 δεκαπεντασύλλαβου^ ομοιοκατάληκτους 
^στίχους καί τό π εριεχόμενό τού νωρίΓεται σέ δυο κυρίως μέρη. 

7 στίχοι 1-976) ο ποιητής άναφέρεταΐΐστή^ καταγωγή τού Κάρολου 
Ε ,μπτήν άνοδό του στό'θρόνο,στήν περιγραφή των εκστρατειών του εναντίον,
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του σουλτάνου Σουλε'ιμάν, του Βαρβαρόσσα, των Γάλλων καί γενικά στή δράση 
του έναντίον τώ\

:ίχοι 977-1410) ό Άτζαγιώλης ζητεξ^ά^σιινιιι^ 
ό̂ραΓ διεκτραγωδώντας τή θλιβερή κατάσταση, στήν όποία ζούν 

οί υπόδουλοι 'Έλληνες, καί προσπαθεί νά τον πείση νά σπεύση πρός άπελευθέ- 
ρωσή τους. * Ικετεύει ό ποι ητής τον αύτοκράτορα νά έλευθερώση τό Βυζάντιο, 
γιατί είναι ό μόνος πού διαθέτει τήν άπαραίτητη δύναμη, νά άνακηρυχθή αύτο- 
κράτορας καί της Ανατολής καί νά ένώση τούς χριστιανούς όλους σέ ένα ένιαίο 
καί ισχυρό κράτος. Δέν έχει καμιά άμφιβολία γιά τήν επιτυχία της έκστρατείας, 
γιατί αύτό τό συμπέρασμα βγαίνει άπό τά διάφορα σημεία καί θαύματα. "Ύστε
ρα άναφέρεται στήν εξέγερση των υποδούλων, πού θά άκολουθήση τήν έναρξη 
της έκστρατείας, καί οραματίζεται την προέλαση τού Καρόλου καί τή θριαμβευ
τική είσοδό του στήν ΚωνσταντινούπολψτΤέλος, λέγει, θά πραγματοποιηθή 
τότε καί ή προφητεία, σύωοωνα μέ τήν οποιδίολοι οι ΜωαμεθανοΙκαί οί Ε βρα ίοι 
θά βαπτισθούν χριστιανσί^Φά^απελευθερωθούν οί 'Ά γιο ι Τόποι^καί θά άρχίση 
αιά νέα εύτυχισμένη έποχή γιά τήν εκκλησία καί τό Ανθρώπινο γένος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ ώ ρ α ,  Κάρολος 6 Ε ' τής Γ ερμανίας καί αΐ πρός άπελευθέρωσιν προσ- 
πάθειαι (άνέκδοτον στιχούργημα έκ τού Ελληνικού Βατικανού κώδικος 1624), «‘Επιστη
μονική ΈπετηρΙς τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ‘Αθηνών», ΆΟήναι 1955, σ. 
420-472. Τού ί δ ί ο υ, Κάρολος ό Ε ' τής Γερμανίας καί αί πρός άπελευθέρωσιν προσπάθειαι 
των Ελλήνων, «Πεπραγμένα Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης», τ. 
Γ ' (Άθήναι 1957), σ. 337-343. Βλ. καί τ ο ύ  ίδ  ί ο υ, Ίωάννου Άξαγιώλου διήγησις συ
νοπτική Καρόλου τού Ε ' (κατά τόν Βατικανόν κώδικα 1624), ‘Αθήναι 1964.

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

'Η  άλωση της Πόλης είχε βαθύτατο άντίκτυπο στόν ελληνικό λαό καί τό 
γεγονός αύτό άφησε ζωηρά ίχνη σέ όλο τόν κατά παράδοση πνευματικό του βίο, 
όπως στά δημοτικά τραγούδια, στούς θρύλους, στις παραδόσεις καί στούς χρη
σμούς καί προφητείες. Πολλά άπό τά στοιχεία αύτά διατηρούνται καί σήμερα.

Τό ίδιο γεγονός έκανε αίσθηση καί στήν Εύρώπη, προκάλεσε επί μέρους 
άντιδράσεις, χωρίς νά μπορέση όμως νά έχη ως άποτέλεσμα μιά συγκεκριμένη 
σοβαρή προσπάθεια άπό μέρους των χριστιανών ήγεμόνων γιά τήν άπελευθέρωση 
των Ελλήνων.

Οί 'Έλληνες λόγιοι της ’Αναγέννησης άπευθύνουν εκκλήσεις στούς Εύρω- 
παίόυς ήγεμόνες καί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια νά τούς κινήσουν 
σέ 'σταυροφορία γιά τήν άπελευθέρωση της πατρίδας τους. *Η θετική άξία των 
έκκλήσεων αύτών είναι διπλή : Ά π ό  τή μια μεριά τονώνουν τό έθνικό αίσθημα
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των 'Ελλήνων καί άπό τήν άλλη προβάλλουν τό Ελληνικό Ζήτημα στήν Εύρώπη, 
δημιουργούν τις προϋποθέσεις καί θέτουν τις πρώτες βάσεις του Φιλελληνισμού, 
πού θά βοηθήση άργότερα πολύ τό έθνος στόν άγώνα γιά τήν άναγέννησή του.

Τό 1535, μέ τή γαλλοτουρκική συμμαχία μεταξύ Φραγκίσκου Α ' καί Σου- 
λεΐμάν του Μεγαλοπρεπούς, πού ξάφνιασε πραγματικά τήν Εύρώπη, ή ιδέα καί 
ή δυνατότητα μιας σταυροφορίας παρακμάζει. 'Η  Τουρκία μπαίνει στο σύστημα 
της Ισορροπίας των δυτικών δυνάμεων καί γίνεται παράγοντας της εύρωπαϊκής 
διπλωματίας. Βέβαια οί προσπάθειες τών Ελλήνων καί οι έκκλήσεις τους στή 
Δύση δέν παύουν καί στους επόμενους αιώνες, μέ τή διαφορά δτι δέν άποβλέ- 
πουν πιά στήν πραγματοποίηση μιας σταυροφορίας, άλλά στή μονόπλευρη βοή
θεια της μιας ή της άλλης άπό τις άλληλοανταγωνιζόμενες εύρωπαΐκές δυνάμεις.



Β. ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 15™ ΑΙΩΝΑ

1. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ 
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΚΟΒΕΝΕΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ (1463-1479)

ίπανάσταση του Πέτρον Ράλλη και του Μιχαήλ Μπούα -

Μετά τήν κατάλυση του δεσποτάτου του Μορέως ήταν πια φανερό ότι ό 
Μεγμέτ Β' θά έπιδίωχε σύντομα νά διώΕη τού<: Bevctooc άπό τις κτήσεις 
τους στην Πελοπόννησο, γι* αυτό καί ή Βενετική Δημοκρατία θέλησε νά ενίσχυση 
τις έκεί θέσεις της. Έ τσ ι, τον ’Ιανουάριο του ξεκίνησε γιά τήν Πελοπόν
νησο ό στόλος υπό την άρχηγία του Alvise Loredano. Πριν όμως φθάση ό 
Loredano στον προορισμό του, δόθηκε ή άφορμή του πολέμου : ένας ’Αλβανός 
δούλος του σούμπαση των ’Αθηνών έκλεψε άπό τον κύριό του 100.000 άσπρα 
καί κατέφυγε στη βενετοκρατούμενη Κορώνη, όπου καί βαπτίσθηκε χριστιανός. 
Οί Τούρκοι ζήτησαν μάταια τήν παράδοσή του καί γ ι’ αυτό ό Ίσάμπεης, γιός 
του Έβρενός μπέη, κατέλαβε τό ’Άργος, ένα άλλο τουρκικό σώμα λεηλάτησε τά 
περίχωρα τών άλλων βενετικών κτήσεων της Πελοποννήσου καί ό Όμάρ, γιός 
του Τουραχάν, κατέλαβε τήν περιοχή γύρω άπό τή Ναύπακτο.

‘Η Βενετία κήρυξε τότε (Ιούλιος 1463) τον πόλεμο εναντίον της Τουρ
κίας καί έστειλε ως άρχιστράτηγο τόν Bertoldo d’ Este, κοντοτιέρο 31 χρό
νων, γενναίο άλλά άπειρο, νά συνεργασθή με τό ναύαρχο Loredano. Ό  d’ 
Este συγκέντρωσε στό Ναύπλιο, Κορώνη καί Μεθώνη 11.000 άνδρες (Εύρω- 
παίους μισθοφόρους, ’Ιταλούς έθελοντές καί πολλούς Κρητικούς, περίπου 4.000) 
καί άρχισε τόν άγώνα έναντίον τών Τούρκων. Ταυτόχρονα μέ προκηρύξεις του 
κάλεσε καί τούς "Ελληνες νά πάρουν μέρος στόν «άπελευθερωτικό» άγώνα. 
Τότε ξεσηκώνονται οί 'Έλληνες καί οί Αρβανίτες της ΝΔ. Πελοποννήσου (ιδίως 
της Λακωνίας, Μάνης καί ’Αρκαδίας) μέ άρχηγούς τούς Μιχαήλ Ραούλ ή Ράλλη 
καί Πέτρο Μπούα Σκλέπα ( = κουτσός).

Στήν άρχή ό ναύαρχος Loredano κυριεύει τό φρούριο Βάτικα καί διατρέχει 
τά νησιά τού ’Αρχιπελάγους. Τήν 1η Αύγούστου επιστρέφει στό Ναύπλιο, 

^6που ένώνεται μέ τό στρατό mn cT Jeste^xai μαζί ανακαταλαμβάνουν εύκολα 
τό^Αργος. Οί κάτοικοι της ’Αργολίδας προσχωρούν καί αύτοί στις βενετικές 
δυνάμεις, ξεσηκώνονται οί κάτοικοι της Βοστίτσας, Καρύταινας, Σανταμερίου 
X. ά., πού διώχνουν τις τουρκικές φρουρές, καί ή έπανάσταση γενικεύεται σέ 6λτο
σχεδόν τλν Πελοπόννησο ποίν λ^Ενι τό 1463.

.ν~\\ \̂ Β.
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ΑΗ6^.

Κατόπιν οί δυνάμεις τής Δημοκρατίας προχωρούν προς τήν Κόρινθο, ενώ 
ό στόλος πλέει προς τις Κεχριές. Μετά από μιά αμφίρροπη μάχη, οί Τούρκοι 
πολιοοκοΰνται στον Άκροκόρινθο. Ε πειδή  όμως ή κατάληψη της Κορίνθου 
ήταν δύσκολη, οί Βενετοί βάδισαν προς τον ’Ισθμό, όπου άποφάσισαν να άνοικο- 
δομήσουν το Παλαιολόγειο τείχος του Έξαμιλίου, πού είχε καταστραφή άπό 
τον Μουράτ Β' στα L430. Σέ δυο έβδο^δ^ς, κατά τά μέσα Σεπτεμβρίου, άφού 
έργάσθηκαν σκληρχΜΜλΟΟΟ έργάτες — ^rpnrrnr— τό 
τείχος ήταν έτοιμο (πέτρινο μέ διπλή τάφρο, 136 πύργους καί 400 πυροβόλα).
''Υστερα άρχίζει ένας πόλεμος έναντίον οχυρωμένων θέσεων, στον όποιο οί Βε
νετοί μειονεκτουν, γιατί ύστεοουν σέ πυροβολικό. Οί Βενετοί επιτίθενται χωρίς 
αποτέλεσμα στον Άκροκόρινθο. Xn~s—(4 Νοεμβρίου) τραυματίζεται βαρειά ό 
(Γ -Est.p καί πεθαίνει έπειτα άπό 12 μέρες.

Τον έπόμενο χρόνο (1464) οί Βενετοί περιορίζονται στήν αρχή σέ άμυνα 
καί μόνο τον Μάρτιο ό στρατός τους, μαζί μέ τούς "Ελληνες, κυριεύει τήν Καλα- 1 A Λ '  ̂
μάτα καί τήν Άνδρούσα. Στο στόλο διορίζεται νέος ναύαρχος, ό Orsato Giu- * . 10^^]
stiniani, πού πολιορκεί (Μάιος 1464) χωρίς έπιτυχία τή Μυτιλήνη καί κατα- If A| {jfiTflOi 
φεύγει τελικά στήν Εύβοια φέροντας μαζί του καί πολλούς 'Έλληνες πρόσφυγες I
της Λέσβου. ’Αρχιστράτηγος της ξηράς διορίζεται ό ήγεμόνας τού Ρίμινι Si- 
gismondo Pandolfo Malatesta, έλληνιστής καί στρατηγός, πού έρχεται τό 
καλοκαίρι τού 1464 στήν Πελοπόννησο καί έπιτίθεται έναντίον τού Μυστρά, κυ
ριεύει τούς δυο περιβόλους, άλλά οχι καί τό κύριο φρούριο, καί τέλος έπιστρέφει 
απογοητευμένος στήν ’Ιταλία, φέροντας μαζί του καί τά οστά τού νεοπλατωνικού 
φιλοσόφου Γεωργίου Γεμιστού, γιά τον όποιο καί κτίζει ένα μαυσωλείο στό 
Ρίμινι.

Τό φθινόπωρο τού 1465 εισβάλλει στήν Πελοπόννησο ό μεγάλος βεζίρης ξ ίΟ  . Λ f t  
Μαχμούτ πασάς ('Έλληνας εξωμότης κατά τον Σάθα) μέ ισχυρές δυνάμεις. *Η μ  * * , .
φρουρά τού ’Ισθμού τρομοκρατημένη έγκαταλείπει, έπειτα άπό μικρή αντίσταση, - \ f o Y r ^  ^  
τό τείχος καί οί Τούρκοι κυριεύουν εύκολα τό "Αργος, όπου συλλαμβάνουν 70 

I Βενετούς, πού τούς στέλνουν άλυσοδεμένους στην Πόλη, καί 60 Κρητικούς, πού 
τούς τουφεκίζουν επί τόπου. Ή  πόλη τού "Αργους κατεδαφίζεται καί οί περισ
σότεροι κάτοικοί όμηροι στην Κωνσταντινούπολη.

Ό  Μαχμούτ πασάς στρέφεται κατόπιν έναντίον τού Ναυπλίου, άλλά έκεί 
συναντά σκληρή άντίσταση άπό τις βενετικές δυνάμεις καί τούς έπαναστάτές, 
γ ι’ αύτό καί πηγαίνει ύστερα ποός τήν κεντρική στδ Λεοντάρι
τής ’Αρκαδίας. ’Από έκεί στέλνει τον Ό μάρ μέ τό ιππικό νά κάνη καταδρομές 
στις βενετικές κτήσεις. Αύτός ρημάζει κυριολεκτικά τήν περιοχή καί εξοντώνει 
τούς έλληνοαλβανικούς πληθυσμούς. Μόνο άπό τήν περιοχή της Μεθώνης καί 

' Κορώνης φέρνει 500 αιχμαλώτους, πού τούς στέλνει στήν Πόλη, όπου μέ δια
ταγή τού σουλτάνου τούς κόβουν μέ πριόνι στα δυό. Ό  σκληρός αύτός διωγμός 
τρομοκράτησε τούς κατοίκους πού, γιά νά σωθούν, κατέφυγαν είτε στις βενε-

Α ίαοΑ β
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τοκρατούμενες πόλεις είτε στά βουνά, παρόλο πού οΐ Τούρκοι τούς χορήγησαν 
άμνηστεία.

"Ως τά μέσα του 1466 οί έχθροπραξίες Τούρκων και Βενετών περιορίζονται 
σέ μικρές ναυτικές έπιχειρήσεις καί στόν δρεινό πόλεμο των έπαναστατών, ενώ 
παράλληλα σκληροί αγώνες διεξάγονται στή Β. Αλβανία άπό τον Σκεντέρμπεη 
(Scanderbeg^  ως το θάνατο του (17 ’Ιανουάριου 1468).

Ι^Γον Αύγουστο του 1466} μετά τήν άποχο>ρηση του Μ ala testa , ό γενικός 
προνοητής του Μορέως Barbarigo άποφασίζει νά έπιτεθή έναντίον τής Πάτρας 
καί εκστρατεύει μαζί μέ πολλούς 'Έλληνες καί ’Αλβανούς έπαναστάτες υπό τήν 
άρχηγία του Μιχαήλ Ράλλη. Πολιορκούν τήν Πάτρα καί άποκρούουν μέ έπιτυ- 
χία 12.000 Τούρκους ιππείς υπό τόν Ό μάρ, πού ήλθαν νά λύσουν τήν πολιορ
κία. Καταδιώκοντας δμως τούς Τούρκους πέφτουν σέ ένέδρα καί παθαίνουν πανω
λεθρία. Ό  Barbarigo σκοτώνεται καί ό Ράλλης αιχμαλωτίζεται καί άνασκολο- 
πίζεται. Τά υπολείμματα τού στρατού των υποχωρούν πρόε τήν Καλαμάτα, 
κάτω άπό τά τείχη της οποίας παθαίνουν νέα συμφορά. Στό μεταξύ ό ναύαρχος 
Victor Capello κυριεύει τά νησιά *Ίμβρο, Θάσο καί Σαμοθράκη, άποβιβάζει 
στρατό στόν Πειραιά, καταλαμβάνει τήν Αθήνα καί σφάζει τούς Τούρκους της 
πόλης, άλλά δέν μπορεί νά κυριεύση τήν ’Ακρόπολη καί έπιστρέφει (πήν Εύ
βοια. ΟΙ τελευταίες αύτές/^τες ήταν πολύ βαριές γιά τούς Βενετού<4Α ΐ0 .0 0 0 
'η^ρίπου νεκροί στις μάχι^ΐ-^λλέ': χιλιάδες κάτοικοι σφάχθηκαν καί έξανδρα- 
ποδίσθηκαν άπό τούς ^ ύ ρ κ ο υ ς^  *0-060 περίπου άτομα κατέφυγαν στη βένε- 
τοκρατού^ιενη ΖάκυνΘ(Ρ*αί τό 1467 άπό τά 122 βενετικά φρούρια της Πελο- 
ποννήσου μόνο 24 έμεναν άκό μη στήν κατοχή τους.

β) Πολιορκία καί άλωση τής Χαλκίδας ( 9Ιούνιος- Ιούλιος 1470)

Μετά άπό τήν άσχημη τροπή τού πολέμου, πού έξιστορήσαμε παραπάνω, 
ή Βενετία σκέφθηκε νά κλείση ειρήνη μέ τόν σουλτάνο Μεχμέτ Β'. Ό  τελευταίος 
6μως δέν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον γ ι’ αύτό καί έκανε μεγάλες προετοιμασίες 
γιά νά καταφέρη βαρύ πλήγμα κατά της Δημοκρατίας στό νησί της Εύβοιας.

Ό  νέος ναύαρχος στις ελληνικές θάλασσες Nicolo Αά $£ΐχν&ι άμκ&τή
δραστηριότητα, κυριεύειτή Θεσσαλονίκη καί τήν Αίνο, πού^τίς λεηλατεί, προσ
βάλλει τή Νέα Φώκαια στά παράλια της Μ. ’Ασίας, καταστρέφει τουρκικά 
π λοία στόν Κορινθιακό κόλπο καί οχυρώνει τή Βοστί^σα (Αίγιο). Παράλληλα ή 
βενετική διπλωματία προσπαθεί νά παρασύρη στόν πόλεμο έναντίον της Τουρ
κίας τούς δούκες του Μιλάνου, της Σαβοίας καί της Modena καί ζητεί Ενισχύ
σεις άπό τούς Ίωαννίτες * Ιππότες της Ρόδου καί άπό τόν δούκα της Βουργουνδίας 
Κάρολο τόν Τολμηρό. Τά άποτελέσματα δμως τών ένεργειών αύτών είναι άσή- 
μαντα καί ή Δημοκρατία πολεμά ούσιαστικά μόνη της έναντίον τών Τούρκων.

*Έπειτα άπό προετοιμασίες δυο περίπου χρόνων, τήν άνοιξη τού 1470, ό



πρώην μεγάλος βεζίρης καί τώρα ναύαρχος καί διοικητής της Καλλίπολης Μαχ- 
υιούτ πασάς ξεκινά άπό τον Ελλήσποντο μέ στόλο τά όποια
τά 100 φορτηγά, καί μέ ισχυρές άποβατικές δυνάμεις.'Ταυτόχρονα άπό την ξηρά, 
μέσω Θράκης, Μακεδονίας καί Θεσσαλίας, βαδίζει προς τήν Εύβοια καί ό ίδιος 
ό σουλτάνος Μεχμέτ Β' μέ άλλους 70.000 άνδρες. Ό  τουρκικός στόλος κυριεύει 
πρώτα την νΙμβρο, πολιορκεί τή Λήμνο, λεηλατεί τη Σύρο καί τέλος άποβιβά- 
ζει στρατό, στις αρχές του^’.Ιουνίου | τού 1470, στο ΝΔ. μέρος της Εύβοιας καί 
καταλαμβάνει τά χωριά Βασιλικό καί Στύρα. Ό  Βενετός ναύαρχος Canale μέ 
τά 30 πλοία του, ένώ θά μπορούσε νά άξιοποιήση τή στενότητα τού πορθμού τού 
Εύρίπου, μένει άδρανής στη Σαλαμίνα περιμένοντας ένισχύσεις άπό τήν-Κρήτη 
xaijEqJSasxwu Έ τσ ι ό σουλτάνος άνενόχλητος κάνει γέφυρα άπό πλοία στον 
Εΰριπο καί περνά τό στρατό του στο νησί, όπου μαζί μέ τά άγήματα τού στόλου 
πολιορκεί στενά τό φρούριο της Χαλκίδας.

Διοικητής τού φρουρίου τής Χαλκίδας καί βάιλος όλου τού νησιού ήταν ό 
Paolo Erizzo. Αύτός, μέ τούς άλλους άξιωματικούς καί λίγες χιλιάδες άνδρες, 
άντέταξε σκληρή άμυνα. Τούς Βενετούς βοηθούσαν στον άγώνα τους καί οί 
κάτοικοι τής πόλης. Μεγάλο ηρωισμό έδειξα^καί οί γυναίκες, πού όχι μόνο 

^φρόντιζαν γιά την τροφή των πολεμιστών και περιποιούνταν τούς τραυματίες, 
άλλά πολλές φ ορέί^)λευ.οΰσαν καί οί ίδιες ϊρ-ϊη Έ τ σ ι οί πολιορκημένοι
κατόρθωσαν νά Tnnpvr.w Στις
τρεις πρώτες άπό αύτές (2 5 ,3 0 ’Ιουνίου καί 5 ’Ιουλίου) ό Σάθας άναφέρει ότι 
σκοτώθηκαν πάνω άπό 20.000 Τούρκοι καί καταστράφηκαν 30 πλοία, άριθ- 
μοί βέβαια υπερβολικοί. Στήν τέταρτη έπίθεση χάθηκαν άλλες 15.000 άνδρες. 
Ά πό  προδοσία όμως τ ου άργηγού τού πυροβολικού Tommaso Schiavo1 ό σουλ- 
τάνος πληροφορήθηκε τά άδύνατα σημεία τής άμυνας καί, παρόλο πού οί Βενετοί 
άνακάλυψαν τήν προδοσία τού Schiavo καί τον κρέμασαν, οί Τούρκοι στήν πέμ
πτη έφοδό τους (12 ’Ιουλίου 1470) κατόρθωσαν νά άνοίξουν ρήγμα στο τείχος 
καινά χυθούν ορμητικοί μέσα στήν πόλη. Οί συνολικές άπώλειες τών Τούρκων 
ήταν σοβαρές, άλλά καί τά άντίποινά τους, πού επακολούθησαν, ήταν τρομερά. 
'Όλοι οί Βενετοί καί οί φραγκικής γενικά καταγωγής στρατιώτες καί κάτοικοι 
σφάχθηκα^ ΐ ό ν ο  οί Έλληνες σώθηκαν, άλλά πουλήθηκαν ώς δούλο(^Π0 Erizzo, 
μέ λίγους στρατιώτες καί κατοίκους, είχε καταφύγει στήν άκρόπολη, όπουάντι- 
στάθηκε μερικές μέρες άκόμη γ η\ fjtP 'TVy ™ρ*Κήθην* <η^θήνη. Μηλατηηϊτα 
ό σουλτάνος παρασπονδώντας διέταξε καί τούς σκότωσαν όλους μέ άνασκο- 
λοπισμό, γδάρσιμο ή λιθοβολισμό. Τον Erizzo τον έσκισαν στή μέση καί τήν 
κόρη του, πού τήν οδήγησαν στον σουλτάνο καί άντιστάθηκε, τήν έσφαξαν.

Μετά τήν πτώση τής Χαλκίδας οί υπόλοιπες .πόλεις καί τά φρούρια τού 
νησιού παραδόθηκαν χωρίς άντίστάση. Έ τσ ι ή Εύβοια, μαζί μέ τις ΒΓ~Σπδ=“ 
ράδες, πού κυριεύθηκαν σέ λίγο, άποτέλεσαν τό νέο τουρκικό πασαλίκι τού 
Έ γριπόζ (άπό τό «Εΰριπος»).



36

1 στερα άπό τήν καταστροφή ό ναύαρχος Canale κατέφυγε στην Κρήτη 
και κατόπιν, γιά νά ςεπλύνη τη ντροπή, προσπάθησε νά άνακαταλάβη τήν 
Εύβοια. Στο μεταξύ ή Βενετία διόρισε νέο Αρχιστράτηγο, τον Piero Moce- 
nigo, πού τόν διέταξε νά συλλαβή τον Canale. Ό  Mocenigo έφθασε στήν Εύ
βοια, έστειλε δεμένο τον Canale στή Βενετία, οπού καταδικάσθηκε σέ Ισό
βια έξορία, καί ό ίδιος, άφού άπέτυχε στήν προσπάθειά του νά άνακαταλάβη 
τό νησί, έπλευσε στήν Κρήτη.

*

γ )  *Η τελευταία περίοδος τον πολέμου (1471-1479)

*Η άλωση της Χαλκίδας καί οί ωμότητες των Τούρκων προκάλεσαν, 
δπως μάς δόθηκε ή εύκαιρία νά άναφέρουμε παραπάνω, έξέγερση των πνευ
μάτων καί άγανάκτηση στήν Ευρώπη. Τότε, δπως είδαμε, κινήθηκε γιά τε
λευταία φορά καί ό Βησσαρίων προσπαθο>ντας νά έπιτύχη μιά σταυροφορία. 
Μέ πολλές προσπάθειες ή Βενετίαβέτυχε τό 1472 νά συνάψη έπιθετική συμμα- 
χία εναντίον των Τούρκων μέ τόν^βασιλιά της Κύπρου, τ όν βασιλιά τηε Νεά
πολης·. Φ ε^νάνδο  της ’Αραγωνία'&?νόν̂  Μεγάλο Μάνιστρο των Ι π π οτών της 
Ρόδου καί^τόν Τουρκομάνο ηγεμόνα τηε Kapaugviac Ούζούν Χασάν.

Στο μεταξύ, τήν ίδια χρονιά, ό Βενετός άρχιστράτηγος Mocenigo έπλευσε 
λ j\  Λ μέ τό στόλο έναντίον της Λέσβου, της Δήλου καί άλλων νησιών τού Αίγαίου 

καί τόν Τούνιο κατέπλευσε στό Ναύπλιο, δπου έφθασε καί ό στόλος των άλ- 
λων Εύρωπαίων συμμάχων της Βενετίας. *Η διαμάχη δμως* γιά τά πρωτεία 

-> προκάλεσε διένεξη άνάμεσα στους συμμάχους. Πάντως ό Mocenigo έπιχεί-
ρησε άργότερα νά καταλάβη τήν ’Αττάλεια, βομβάρδισε τή Σμύρνη καί τέ
λος προσορμίσθηκε στή Μεθώνη.

Μετά τήν άλωση της Χαλκίδας καί ώς τό τέλος τού πολέμου ό άγώνας 
στις έλληνικές χώρες περιορίζεται κυρίως σέ μικρές έπιχειρήσεις στά βουνά 
έναντίον τών Ελλήνων καί ’Αλβανών έπαναστατών. Οί Τούρκοι, έκτος άπό 
λίγες έξαιρέσεις, δέν έπετέθησαν έναντίον τών υπόλοιπων βενετικών φρου
ρίων τών έλληνικών χωρών, καί τό βάρος τών έπιχειρήσεων πέφτει στά άλλα 

^μέτωπα, ιδίως στή Β. Αλβανία καί Δαλματία. Τό 1474 π.χ. ό ίδιος ό Μεχμέτ 
Β7 έκστρατεύει έναντίον τών βενετικών κτήσεων στήν ’Αλβανία καί πολιορ
κεί τή Σκόδρα, πού δέν μπόρεσε δμως νά τήν καταλάβη.

Στις αρχές τού 1475 ό νέος άρχιστράτηγος Antonio Loredano συγκέν
τρωσε ισχυρές ναυτικές δυνάμεις στήν Πελοπόννησο. Κατόπιν πήγε στά μι
κρασιατικά παράλια καί έκανε διάφορες έπιτυχείς άποβατικές ένέργειες. Τήν 
ίδια δμως έποχή ό Σουλείμάν πασάς πολιόρκησε τή βενετοκρατούμενη Λήμνο, 
πού σώθηκε χάρη στόν ήρωϊσμό μιας Έλληνίδας, όνομαζόμενης Μαρούλας. 
Στήν πολιορκία τού χωριού Κοτσίνο ή Μαρούλα, δταν είδε 6τι σκοτώθηκε ό 
πατέρας της, πήρε τό ξίφος καί τήν άσπίδα του καί έδωσε μέ τό παράδειγμά
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της θάρρος στους κατοίκους πού δρμησαν έναντίον του Σουλεϊμάν καί τον άνάγ-

κασαν νά λύση την πολιορκία.  ̂  ̂  ̂ * I U  Τ ' ?  6U&4J Μ
Το 1477 ό σουλτάνος έστειλε έναντίον της Ναυπάκτου τον Σουλεϊμάν * /

πασά, πού άναφέραμε παραπάνω. Ό  Loredano δμως μέ το στόλο πρόλαβε ,/γ 
καί άνεφοδίασε τό φρούριο. ’'Ετσι ή βενετική φρουρά καί οί 'Έλληνες άπέκρου- 
σαν τις δυο λυσσώδεις έπιθέσεις των Τούρκων, πού άποχωρώντας έκδικήθη- 
καν την άποτυχία τους πάνω στους 'Έλληνες των περιχώρων. . <■

Τον έπόμενο χρόνο (1478) οί Τούρκοι κατανικούν την άντίσταση των Ά λ ·^ *  ^
βανών καί κυριεύουν τήν Κρόγια (10 χρόνια μετά τό θάνατο τού Σκεντέρμπεη).

Ή  Βενετία, έχοντας μείνει έντελώς χωρίς συμμάχους καί καταπονημένη 
άπό τό μακρόχρονο άγώνα, άποφασίζει νά έλθη σέ διαπραγματεύσεις μέ τον 
σουλτάνο γιά ειρήνη. Τις διαπραγματεύσεις άπό μέρους της Βενετίας τις έκανε 
μέ πλήρη έξουσιοδότηση ο Κοτπτικόε Giovanni D a r io .^ τ ις^25^αvoυαρίoυ,^ 
τηύ 1479 ύπονοά?οτ.κε r, mjvfirvn ειοάντηεΛ I ' ^.τού 1479 ύπογράφηκε ή συνθήκη ειρήνης.

Σύμφωνα μέ τους δρους της ̂ ^ θ η κ η ς  ή Βενετία ύποχρεώθηκε νά πλη- 
ρώση γιά πολεμικές αποζημιώσεις, [»*<** δ”ό χρήνι* ™ -τγΛΑ} \ ΠΠ Ο Π ϋ^η- 
:κάχαΧΡΓστ£pen θά πλήρωνε 10.000 δουκάτα κάθε νοόνο. Ε π ίσ ης παραχώρησε 
στον γγη'Λτήν&λα* εδάφη του είχε, .καταλάβει κατά τή διάρκεια τοΐλπολέιιου. 
■άνάιιεσα q™ τή Λήμνο καί τή Σχόδρα. Οι Τούρκοι πάλι παραχώρησαν.

/ f  \  στους Βενετούε οσεε κτήσεις των τό τή" Κρόγιμ^
Ν̂ -̂ ^Τ Έ ύβοια  καί τήν όοειντι Μάνη Έ τσ ι οί Βενετοί κρατούσαν άκόμη στήν Πε

λοπόννησο τό Ναύπλιο, Μονεμβασία, Κορώνη, Μεθώνη καί Ναυαρίνο, στή 
Στερεά τή Ναύπακτο, καθώς καί τά νησιά Κρήτη, Κέρκυρα, Παξούς, Κύθηρα, 
Β. Σποράδες καί άλλα μικρότερα. Κατά τήν εφαρμογή των δρων της συνθή
κης παρουσιάσθηκαν μερικές άμφισβητήσεις καί άνταλλάχθηκαν άρκετά έγ
γραφα (’Ιανουάριος 1479-’Απρίλιος 1481). Τόσο τά έγγραφα αύτά, δσο καί 
ή συνθήκη, ήταν γραμμένα στήν έλληνική, πού ήταν τότε Υ) επίσημη γλώσσα 
της διπλωματίας τών nroυλτάνων.

Τά άποτελέσματα τού πολύχρονοΐλ»αύτού άγώνα μεταξύ Βενετών καίΤούρ- 
κων Jgrav φοβερά γιά τούς ύπο δούλο υςτΤΙολλές Υίλιάδεε σφάνθηκαν ή άναγκά-

\ r \ > / ^ 5 ^ / \ tστηκαν yx  αετοικισουν και πολλοί κατεφυγαν^ωε προσφυγεε στιε κτήσεις των 
Βενετών ή καί στήν ίδια τή Βενετία. Έπίσης^πολύ καταδιώχθηκαν καί οί ’Αλ
βανοί της Πελοποννήσου, τούς όποιους οί Τούρκοι θεο^ρούσαν έπικίνδυνους 
άντιπάλους. Τά πολεμικά γεγονότα άπέδειξαν άκόμη τό έξης: 'Ό τι οί υπόδου
λοι ήταν πάντα έτοιμοι καί πρόθυμοι νά έξεγερθούν, άλλά ή βοήθεια της Ευ
ρώπης ήταν πενιχρή καί οί έλπίδες πού στήριζαν σ’ αύτήν μάταιες. Πάντως 
οί άγριότητες των Τούρκων, άντί νά συντρίψουν τό ήθικό των σκλάβων, άντί- 
θετα μεγάλωναν τό μίσος έναντίον τους καί τούς έκαναν πρόθυμους νά έξεγερ
θούν καί πάλι μέ την πρώτη εύκαιρία.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γενικά γιά τόν  πρώτο τουρκοβενίτικό πόλεμο β λ ιΣ  ά 0 α , /Τουρκοκρ*τουμένη Ελλάς, 
σ. 11-30 (στίς σ. 25-30 τά έλληνικά κείμενα τών . Βλ, άκόμη Π. Κ α ρ ο-
λ ( 8 ο υ, ‘Ιστορία της 'Ελλάδος, 1453-1862, ΆΟηναι 1925, η. 141-155, Κ. Ά  μ ά ν τ ο υ, 
Σχέσεις Ελλήνων καί Τούρκων άπό του ένδεκάτου αίώνος μέχρι τού 1821, τ. Λ' (1071- 
1571), ΆΟηναι 1955, σ. 152-154, Κ. Μ π ί ρ η, ’Αρβανίτες, οί Δωριείς τού νεωτέρου 
Ελληνισμού, ΆΟήναι 1960, σ. 141-144. Ειδικά γιά την άλωση της Χαλκίδας βλ. Γ ι ά ν- 
ν η /Ρ"5ΓΤκα) Δυό βενετσιάνικα χρονικά γιά τήν άλωση της Χαλκίδας άπό τούς Τούρκους 
στά Τ ϊ^θτ^λ^χ,εΐον  Εύβοΐκών Μελετών», τ. 6 (1959) σ. 194-255. Τέλος βλ. *Α π. Β α- 
1Γ α λ ouJ\ 'Ιστορία τού Νέου Ελληνισμού, τ. 3, Θεσσαλονίκη 1968, σ. 18-50,
6που καί πλήρης βιβλιογραφία.

pH; Of V

1

2. Η  ΕΚ ΣΤΡΑ ΤΕΙΑ  ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ Τ Η Σ ΡΟΔΟΤ (1480)

m m  ΠρΙν άπό τήν πρώτη σταυροφορία (1096-1098) είχε έγκατασταθή στους 
( ( 'Αγίους Τόπους ένα μοναχικό Τάγμα υπό τήν προστασία του 'Αγίου Ίωάν- 

νου μέ άποστολή νά περιθάλπη στά ίδρύματά του («ξενοδοχεία») τούς άρρω
στους Εύρωπαίους προσκυνητές. Τό Τάγμα ήταν ιδρυμένο άπό τά τέλη του 
6ου αιώνα, άλλα δέν είχε άκόμη άναπτύξει δράση.

Μετά την πρώτη σταυροφορία καί τήν ίδρυση του φραγκικού βασιλείου 
. της Παλαιστίνης, οί μοναχοί τού Τάγματος πήραν τήν ιδιότητα τού πολεμιστή, 

τού «Ιππότη», καί άποτέλεσαν ένα έκκλησιαστικό καί ταυτόχρονα στρατιω- 
' τικό Τάγμα μέ μεγάλη πολεμική δύναμη καί άριστη έσωτερική όργάνωση, 

.έχοντας έπικεφαλής τόν «Μεγάλο Μάγιστρο» (Magister) καί δεύτερο άξιωμα- 
\ ' ^ουχο τόν «Ηγούμενο» (Prior). Τό Τάγμα βρισκόταν κάτω άπό τήν επίβλεψη 

' καί προστασία τού πάπα καί ένισχύθηκε μέ πολλές δωρεές. Κατατάσσονταν
σ* αυτό νέοι άπό τίς πιό εύγενικές οικογένειες τής Εύρώττης, ίδίως ’Ιταλοί, Γάλ
λοι καί Ισπανοί. Ή  όνομασία τού Τάγματος ήταν «Ordre de Saint Jean de 
J6rusalem» καί οί μοναχοί του ήταν γνωστοί ώς «Hospitallers» ή « Ιπ π ό 
τες τού Α γίου Ίωάννου» (Chevaliers de Saint Jean de Jerusalem), καί 

ν άργότερα ώς « Ιππότες τής Ρόδου» καί « Ιππότες τής Μάλτας».
JXj ^ ί \ΛΙ Μετά τήν κατάλυση τού χριστιανικού κράτους τής Παλαιστίνης άπό 
* τούς Μαμελούκους τής Αίγύπτου, κατά τά τέλη τού 13ου αιώνα, οί Ίωαννίτες

h i  * Ιππότες *κατέφυγαν στήν αρχή στήν Κύπρο, πού βρισκόταν κάτω άπό τήν έξου-
φραγκικής δυναστείας τών Lusignans, καί γύρω στά 1309 έγκατα- 

^  1 στάθηκαν χωρίς τήν έγκριση τού Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου στή Ρόδο. Κα
τέλαβαν τά υπόλοιπα Δωδεκάνησα, γιά 70 περίπου χρόνια τή Σμύρνη, έκτι
σαν ένα ισχυρό φρούριο, τού Α γίου Πέτρου (Petronium καί τουρκικά Bud- 
rum), στήν περιοχή τής άρχαίας Αλικαρνασσού, καί δημιούργησαν ένα άρκετά 
ισχυρό προπύργιο τού Χριστιανισμού, σφηνωμένο στά πλευρά τού τουρκικού 
κράτους. Ή  στάση τους άπέναντι στούς 'Έλληνες κατοίκους τής Ρόδου καί

]1\)1\ρο. 
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των άλλων νησιών ήταν καλή καί δεν καταπίεζαν τη θρησκευτική τους ελευ
θερία.

Είδαμε ήδη δτι 6 Μεγάλος Μάγιστρος της Ρόδου Jean de Lastiq, δταν 
έπεσε ή Πόλη, είχε κάνει έκκληση στη χριστιανική Δύση για σταυροφορία. 
Ε π ίσ ης άργότερα οι 'Ιππότες της Ρόδου είχαν πάρει μέρος σε επιχειρήσεις 
εναντίον των Τούρκων, ITprj ήήξη μάλιστα ο πρώτος τουρκοΒενετικ^ε πολε- 

jioc. ο . Μεγάλοε Μάνιστοοε Pierre d’Aubusson, προαισθανόμενος τον κίν
δυνο ττού δίέτρ^  -η νη/τ{, gTyg rr~r_nsi w ic - j Ι ,ΑΙουλίου τού 1477 έγκύκλιο 
προς δλους τούς διασκορπισμένους 'Ιππότες νά συγκεντρωθούν στη Ροδο.

Καί πραγματικά ό Μεχμέτ Β' είχε τό νόθ τυυ θέ έΑστρατεία εναν
τίον της Ρόδου. Προς τήν κατεύθυνση αύτή τον παρακινούσαν και δυο "Ελλη
νες, ό Δημήτριος Σοφιανός άπό τή Χαλκίδα καί ό Ρόδιος ’Αντώνιος Μελίγα- 
λος, εύνοούμενοι τού μεγάλου βεζίρη Μεζίχ Παλαιολόγου, πού έλεγε δτι κατα
γόταν άπό τον ομώνυμο βυζαντινό αύτοκρατορικό οικο. "Ηδη άπό τό 1478 ό 
σουλτάνος είχε στα χέρια του λεπτομερείς τοπογραφικές πληροφορίες γιά τη 
Ρόδο μέσω ενός Γερμανού μηχανικού καί τού Σοφιανού, πού τον είχε στείλει 
ώς πρεσβευτή του *στό Τάγμα των Ίωαννιτών.

Μετά την υπογραφή της τουρκοβενετικής συνθήκης καί έπειτα άπό άρ- 
κετές προετοιμασίες τού ναυτικού στην Πόλη καί στην Καλλίπολη καί τού 
στρατού ξηράς στη Χρυσούπολη (Σκούταρι), ξεκινά ώς προφυλακή στις 4 
Δεκεμβρίου τού 1479 μια ναυτική μοίρα πού άποκρούεται άπό τούς 'Ιππ ότες- 
τής Ρόδου καί Τήλου καί ύποχωρει στον κόλπο τής Φοινίκης. Κατά τά τέλη 
’Απριλίου τού 1480 βγαίνει ολο£ ό τουρχικόε στόλος άπό τον Ελλήσποντο. 
έ^ω I  στόατόεραδίιει άπό τήν £ηρά. Στή μικρασιατική παραλία άπέναντι άπό 
τή Ρόδο συγκεντρώνονται 160 πλοία vtcd πολλές χιλιήδε£ ^ίνδρεί υπό τον με- 
γάλο βεζίρη Μεζίχ Παλαιολόγο, πού τον είχαν άκολουθήσει καί οί δυο Έ λλη- 
νες προδότες, που άναφεραμε. τΟ Μελίγαλοε ομωε πέθανε στο δρόμο άπό άρ- 
ρώστεια καί ό Σοφιανός σκοτώθηκε στις πρώτες σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ις  στο νησί. *Η 
φρουρά της Ρόδου, μαζί μέ τις ενισχύσεις πού είχαν έλθει μέ τήν παρακίνηση 
τού πάπα Σίξτου ΔΑ δέν Εεπεονούσε τούς 7.00Q άνδρεεΊ ενώ οί γέροι καί τά 
περισσότερα γυναικόπαιδα είχαν σταλή γιά άσφάλεια στο άπέναντι φρούριο 
τού 'Αγίου Πέτρου.

Στις 23 Μαίου τού 1480 ό στόλος εμφανίζεται μπροστά στή Ρόδο καί 
άποβιβάζει στρατεύματα δυτικά άπό τήν πόλη, πού κυριεύουν τά υψώματα 
καί άρχίζουν σφοδρό κανονιοβολισμό έναντίον τού πύργου τού 'Αγίου Νικο
λάου. Στις 9 ’Ιουνίου οί γενίτσαροι κάνουν ορμητική επίθεση, άλλά οί 'Ιππότες 
μέ έπικεφαλή τον ίδιο τον ηλικιωμένο Μεγάλο Μάγιστρο Pierre d ’Aubusson 
τούς άντιμετωπίζουν μέ γενναιότητα. Τήν άλλη μέρα κανονιοβολούν τήν έβραϊ- 
κή συνοικία, άλλά ό d ’Aubusson διατάζει νά γκρεμίσουν άπό μέσα άπό τό 
τείχος τά σπίτια καί νά χτίσουν δεύτερο τείχος, πράγμα πού τό κάνουν οί κά-
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τοικοι. Δεύτερη σκληρή έφοδος των Τούρκων έναντίον τού πύργου τού Ά γιου 
Νικολάου στις 19 'Ιουνίου αποκρούεται με μεγάλες απώλειες γιά τούς έπιτι- 
θεμένους (2.500 άνδρες). Τότε ό Μεζίχ πασάς στρέφει ολο τό πυροβολικό του 
πρός τό πιό άδύνατο σημείο τού τείχους καί ρίχνει 3.000 περίπου βλήματα. 
01 Ρόδιοι άπαντούν μέ μιά μεγάλη  μηχανή, πού ςαναέριχνε έναντίον των Τούρ
κων τόσο τα βλήματα των πυροβόλων, οσο καί τις μεγάλες πέτρες μέ τΙς ό
ποιες προσπαθούσαν οί πολιορκητές νά γεμίσουν τις τάφρους τού φρουρίου.

Στις 27 'Ιουλίου, έπειτα άπό 35 μέρες άδιάκοπου βομβαρδισμού, ό Με- 
^  ζΐχ  πασάς διατάζει γενική έφοδο. Τό τείχος είχε καταστραφή σέ ένα σημείο, 

ή τάφρος είχε γεμίσει καί οί γενίτσαροι κατόρθωσαν νά άνεβούν στίς έπάλ- 
ξεις. Μέ μιά γενναία όμως καί άπεγνωσμένη άντεπίθεση ό d'Aubusson καί 
οί * Ιππότες, έπειτα άπό δυό ώρες, μπόρεσαν νά άνατρέψουν τούς Τούρκους. Ό  
Μεγάλος Μάγιστρος τραυματίσθηκε σοβαρά, σκοτώθηκε ό άδελφός του, άλλά 
καί οί Τούρκοι έχασαν 3.500 άνδρες. νΕτσι ό Μεζίχ πασάς αναγκάστηκε νά 
λύση τήν πολιορκία καί νά έπιστρέψη στή μικρασιατική άκτή, 6που προσπά
θησε χωρίς έπιτυχία νά καταλάβη τό φρούριο τού Ά γιου Πέτρου. Ό  Μεχμέτ 
Β* προετοίμασε νέα έκστρατεία έναντίον Ρόδο*». άλλά ξεκινώντας πέθανε 
κοντά στή Χρυσούπολη στίς 3 Μαίου τού 1481.

Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Ρόδου οί "Ελληνες κάτοικοι τού 
νησιού, ιδίως τού έσωτερικού καί των άλλων νησιών της Δωδεκανήσου, ύπέ- 
φεραν πολλά άπό τούς Τούρκους. Οί κάτοικοι της πόλης άγωνίστηκαν γενναία 
στό πλευρό των Ίωαννιτών 'Ιπποτών.

Σύγχρονα μέ τήν έκστρατεία έναντίον τής Ρόδου ό Μεχμέτ Β' έτοίμασε 
στήν Αύλώνα στόλο άπό 70 πολεμικά καί πολλά μεταγωγικά πλοία, καθώς 
καί στρατό 100.000 άνδρών. Οί δυνάμεις αυτές άποβιβάσθηκαν στή ΝΔ. άκρη 
τής ’Ιταλίας καί κατέλαβαίττό O tran to  (Ύδοοΰντα) καί τήν γύρω περιοχή τής 
Ά πουλίαε^πού τήν κράτησαν ΐ 8  μήνες. Ή  έπιχείρηση αύτή, πού έπαλήθευσε 
τις προβλέψεις τού Βησσαρίωνα καί τών άλλων Ελλήνων λογίων, τρομοκρά
τησε κυριολεκτικά τήν Εύρώπη. "Ηδη είχε προηγηθή (1479) ή κατάληψη άπό 
τόν τουρκικό στόλο τών νησιών Λευκάδας, Ζακύνθου καί Κεφαλληνίας, πού 
άνήκαν στους Τόκκους. Αύτή υπήρξε καί ή άφόρμή τής σύγκρουσης Μεχμέτ 
Β' καί Φερδινάνδου Α' τής Άραγωνίας, μέ άποτέλεσμα τήν έκστρατεία τού 
O tran to . Τελικά τά νησιά αύτά μοιράστηκαν μεταξύ Βενετών καί Τούρκων, 
ή Ζάκυνθος στους Βένετους καί τά άλλα στούς Τούρκους.

ΰΙΗΛΙΟΓΡΑΦίΑ

;οΰ Τάγματος της Ρόδου τού Β Ο S i ο καί του 
‘ουρκοκρατουμένη Ελλάς, σ. 30-36. Ιδ ίω ς βλ|βλ. στου|[ Σ άΊ) __

Τστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 3, σ. 53-58, 6που καί ή άλλη {-^βλιόγραφΐαΤ
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Η Κ5ΕΓΚΡΣΙ1 T<>V ΑΡΜΑΤΟΛΟΓ Κ< >ΡΚθΛΚΙΛ< >Υ ΚΛΑΔΑ (1479-r.HU

'Ο Κορκόδειλος Κλαδάς ανήκε σέ μεγάλη στρατιωτική οικογένεια ήπει- 
ρωτικής καταγωγής, πού είχε μεταναστεύσει στην Πελοπόννησο τον 14ο αιώ
να. Οί πρόγονοι τού Κλαδά, ανάμεσα στους όποιους καί ο πατέρας του Θεόδω
ρος, είχαν υπηρετήσει στους δεσπότες τού Μορέως και είχαν πάρει από αυ
τούς σημαντικά άξιώματα. I ήν εποχή τής κατάλυσης τού δεσποτάτου από τον 
Μεχμέτ Β', ο Κλαδάς είχε στήν κατοχή του τό κάστρο τού 'Αγίου Γεωργίου 
τής Λακωνίας στήν περιοχή των Μπαρδουνίων (ό Κ. Μπίρης υποστηρίζει ότι 
υπάρχουν δυο ομώνυμοι οικισμοί: τά Μπαρδούνια στήν Λ. πλευρά τού Ταϋγέ- 
του, όπου κατοικούσαν Αλβανοί, καί ή Βορδόνια. S /λμ . Β. τού Μυστρά, πού 
ανήκε στον Κλαδά).Ίότε ό Κλαδάς υποτάχθηκε στον σουλτάνο, πού του παρα
χώρησε ώς τιμάριο τήν πλούσια πεδιάδα τού 'Έλους τής Λακιυνίας.

*0 Κλαδάς πήρε μέρος στήν εξέγερση τού Ράλλη καί τού Μπούα, μετά 
τού κινήματος κατέφυγε στή Μάνη καί ή Βενετία τον ονόμασε 

( άρχηγό των «στρατιωτών)^ Μετά τή συνθήκη ~ηύ |4~ Γ>
Βενετοί παραχώρησαν, όπως τάζαμε, στούς Τούοκου^ κ α ί  τον Βοα/ίονα τής 

-■ Μάνης. (Brazzo di Maina) και αποστράτευσαν πολλούς άπό τούτ ^Κλληνε^ 
και /Αλβανούς, πού βρίσκονταν στήν υπηρεσία τής Δημοκρατίας, υποχωρών
τας σέ σχετική έπιθυμία των Τούρκων.

Παρόλο πού ό Κλαδάς ήταν ανάμεσα στούς λίγους πού παρέμειναν στήν 
υπηρεσία των Bar;ετών και μάλιστα ανάμεσα στούς τρεις πού στις 4 Σεπτεμ
βρίου 147U‘ονομάσθηκαν επίσημα α ρ χη γέ  των «στρατιωτώνυ.φούς^Χ222< ^  
μήθν^πό^ παράσημο Ά γ ;™1 ^ 7Py ̂ Χρυσοκέντητος μανδύας καί τούς 

(^Ετταοανωοήθηκαν κτήματα γιά τιμάρια, μολαταύτα, θεωρώντας προδοτική τή 
στάση των Β ενετών, αποφάσισε νά διεκδικήση γιά λογαριασμό του τή Α|άντρ/ 
άπό τούς Τούρκους. ’Έ τσι έφυγε κρυφά άπό τήν Κορώνη με τούς άνδρές του 
και πήγε στή Μέσα Μάνη. Ε κ ε ί συγκρότησε σώμα 1.600 άνδρών(κατά τον 
Σάθα 16.000 άνδρών — άριθμός υπερβολικός) καί κήρυξε τήν έπανάσταση υψώ
νοντας μάλιστα καί τή σημαία τού Α γίου Μάρκου, πιθανόν γιά νά έκθέση τούς 
Βενετούς στά μάτια τών Τούρκων. Σέ λίγο χρονικό διάστημα έδιωξε τις τουρ
κικές φρουρές καί κατέλαβε όλα τά φρούρια καί τούς πύργους τής Μάνης.

Οί Βενετοί άξιωματούχο^ τής Κορώνης, φοβούμενοι μήπως ένοχοποιηθή 
ή Δημοκρατία γιά τήν ανταρσία αύ ττβΛστί ευ σαν νά συλλάΒουν τήν οικογένεια 
~θύ πού Βρισκόταν στήν Κορούν η ^ ά  άποκηρύξουν δτηαοσια τούς έπανα-

γά  τ ό σ ο  τ ό ν Τ ο ύ ρ ν η  &ΓΓ.>νητή — γ  ΓΙ »> w w  οσ θ

Υψηλή Πύλη. ότι δέν έχουν καμιά σχέση μέ τούς αντάρτες καί ότι μάλι
στα πήραν μέτρα έναντίον τους. Έ τσ ι ο σουλτάνοι διατάζει τό Χπέμβριο τού ίδιου 
έτους τον σαντζάκμπεη τής Πελοποννήσου Σουλείμάν πασά καί τον μπεηλέρ- 
μπεη τής Ρούμελης Ά λή Μπούμικο να εκστρατεύσουν έναντίον τών επαναστατών.
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Στό μεταξύ, δυο άλλοι οπλαρχηγοί των «στρατιωτών», οί *^>βανοί Ηεό-

W ijpo5 Μπούας Ρρίβας και Μέξα: Μπουζίκη;, μιμούμενοι το παράδειγμα τού 
λαδά. φεύγουν άπό το Ναύπλιο μέ ενα σώμα έξήντα Ιππέων, χτυπούν τήν 
τουρκική φρουρά τού "Αργους, πηγαίνουν ύστερα στή Λακωνία, δπου ξεσηκώ

νουν σέ έπανάσταση τούς ’Αλβανούς της Μπαρδούνιας. καί τέλος ένώνονται 
μέ τον Κλαδά. Τότε ή βενετική Γερουσία, έπειτα άπό πίεση ειδικού άπεσταλ- 
μένου τού Μεχμέτ Β', πού εφΟασε έκεί στις 15 Δεκεμβρίου, άναγκάζεται στις 
23 Ιανουάριου τού 1480, να δημοσιεύση προκήρυξη μέ την οποία όριζε αμοιβή
10.000 ύπερπύρων Μεθώνης σέ όποιον θά έπιανε ζωντανό τόν Κλαδά καί θά 
τόν παρέδιδε στους Βενετούς *.

Στο διάστημα αύτό ό μπεηλέρμπεης Άλή Μπούμικο ήλθε στην ΙΙελο- 
πόννησο, συγκέντρωσε 6.000 πεζούς καί ίππεϊς καί στις 16 ’Ιανουάριου ξεκί
νησε από τή Σπάρτη για τή Μάνη. Στην αρχή κατέλαβε εύκολα τόν πύργο 
τού Τριγγαφάλη καί έφθασε στο Οίτυλο, τη ν  κυριότερη είσοδο της Δ. Μάνης. 
Έ κ ε ϊ δμως χτυπήθηκε άπό τόν Κλαδά, έπαθε πανωλεθρία καί γύρισε ντρο
πιασμένος στη Σπάρτη. Ό  σουλτάνος καθαίρεσε τόν *Αλή Μπούμικο καί διό
ρισε στή θέση του τόν σαντζάκμπεη Ά χμέτ, πού συγκέντρωσε στό Μυστρά
10.000 περίπου στρατιώτες, άνάμεσα στούς οποίους 2.000 ήταν γενίτσαροι. Στό 
μεταξύ ό Θεόδωρος Μπούας ήλθε σέ διένεξη μέ τόν Κλαδά καί ξαναγύρισε μέ 
τό σώμα του στό Ναύπλιο.

Στις άρχές Απριλίου ό Ά χμ έτ εισβάλλει άπό δυο σημεία στή Μάνη, συγ
κρούεται μέ τόν Κλαδά καί τόν άναγκάζει νά καταφύγη σέ ένα φρούριο στό 
6ρος Καστανιά. ’Έπειτα οί Τούρκοι μπαίνουν στήν κυρίως Μάνη καί λεηλα
τούν τά διάφορα χωριά. Είναι ή πρώτη φορά πού πατούν τά μέρη έκείνα. *0 
Κλαδάς, άφού κάνει μιά τελευταία επίθεση έναντίον τών Τούρκων, καταφεύγει 
μέ 50 συντρόφους του στό Πόρτο-Κάγιο, έπιβιβάζεται σέ τρεις γαλέρες τού 
βασιλιά της Νεάπολης, πού έτυχε νά βρίσκωνται εκεί, καί πηγαίνει στή Νεά
πολη, δπου γίνεται δεκτός μέ τιμές άπό τόν Φερδινάνδο τής Άραγωνίας. Οί 
άλλοι έπαναστάτες, πού είχαν έπιστρέψει στό Ναύπλιο, έπειδή δέν πήραν άμνη- 
στεία άπό τούς Βενετούς, έγιναν κλέφτες καί συνέχισαν για άρκετόν καιρό τις 
ληστρικές των επιδρομές.

*Η δράση τού Κορκοδείλου Κλαδά δέν σταματά μέ τήν φυγή του στή Νεά
πολη. Αφού πήρε μέρος σέ μιά καταδρομή μοίρας τού στόλου τής Νεάπολης 
στήν περιοχή τού Δυρραχίου μαζί μέ τόν Ιωάννη Καστριώτη, γιό τού Α λβα
νού ηρώα Γεωργίου Καστριώτη ή Σκεντέρμπεη, ξαναγύρισε στήν ’Ιταλία καί 
πιθανόν άγωνίσθηκε καί αυτός γιά τήν άνάκτηση τού O tranto. "Ισως γ ι’ αύτό 1

1. Βλ. στοΰ Σ ά 0 α, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, σ. 40, έλληνική μετάφραση της προ
κήρυξης αύτης, πού είναι συνταγμένη λατινικά.
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ό Φερδινάνδος της Άραγωνίας, μέ διάταγμά του της 12ης Ιουλίου 1481, του 
χορήγησε ετήσια σύνταξη άπό 300 χρυσά δουκάτα.

Τό καλοκαίρι του 1481 ο Κλαδάς μέ τον Καστριώτη καί μέ άρκετούς άν-̂j 
δρες μεταφέρονται άπό 4 γαλέρες της Νεάπολης καί άποβιβάζονται στα ή-
πειρωτικά παράλια. Προχωρούν κατόπιν προς τη Χιμάρα, όπου ξεσηκώνονται 
όλοι οι Χριστιανοί της περιοχής, παίρνουν τά όπλα καί μέ τη βοήθεια των 
πλοίων κυριεύουν τό φρούριο τής Χιμάρας καί ένα άκόμη, στο όνομα τού βασι
λιά Φερδινάνδου.

Λίγα χρόνια άργότερα 6 Κλαδάς ξαναγυρίζει στή Μάνη, διώχνει τούς 
Τούρκους καί κυριεύει τά φρούριά της, πού τά παραδίνει στούς Βενετούς. Σέ 
μιά μάχη όμως τό 1490 αιχμαλωτίζεται άπό τούς Τούρκους, πού τον έγδαραν 
ζωντανό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γιά τό κίνημα του Κλαδά βλ. Σ  ά θ α, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, σ. 36-45. Πρβλ. 
καί Μ π  ί ρ η, ‘Αρβανίτες, σ. 146-148.

4. Η Κ ΙΝΗΣΗ ΤΟΤ ΚΑΡΟΛΟΥ Η ' Τ Η Σ ΓΑΛΛΙΑΣ (1492-1496)

Πολλές ελπίδες στους 'Έλληνες γιά την άπελευθέρωσή τους κατά τον 15ον 
αιώνα έδωσε ή κίνηση τού νεαρού καί τολμηρού βασιλιά τής Γαλλίας Καρόλου 
Η ', ο όποιος, μόλις ένηλικιώθηκε (1492), άποφάσισε νά έλευθερώση την 
Ελλάδα καί τούς 'Αγίους Τόπους, αφού πρώτα θά κυρίευε τήν Ιταλία , όπου 
ως κληρονόμος των Άνδηγαυών διεκδικούσε τό βασίλειο τής Νεάπολης. Πριν 
όμως μιλήσουμε γιά τήν κίνηση αύτή, πρέπει πρώτα νά άναφερθούμε σέ δυο 
άλλα πρόσωπα πού έχουν άμεση σχέση: στον γιο τού σουλτάνου Μεχμέτ Β ' 
Djem ή Ζιζίμ, όπως τον άποκάλεσαν οί Εύρωπαΐοι, καί στον Άνδρέα Παλαιο- 
λόγο, γιο τού δεσπότη τού Μορέως Θωμά καί άνεψιό τού τελευταίου αύτο- 
κράτορα τού Βυζαντίου.

Ό  Djem (1459-1495) ήταν ό πορφυρογέννητος νεώτερος γιος τού Μεχ
μέτ Β' καί άδελφός τού κατόπιν σουλτάνου Βαγιαζίτ Β' (1481-1512). 'Όταν 
πέθανε ό Μεχμέτ Β ', 6 Djem, πού ήταν ταυτόχρονα καί καλλιεργημένος άν
θρωπος, διεξεδίκησε άπό τον άδελφό του ώς πορφυρογέννητος τό ‘θρόνο ή του
λάχιστο τό μισό κράτος. Επακολούθησε έμφύλιος πόλεμος άνάμεσα στά δυο 
άδέλφια και ό Djem νικημένος κατέφυγε στη Ρόδο τον ’Ιούλιο τού 1482. Ό  
Μεγάλος Μάγιστρος τών 'Ιπποτών τής Ρόδου Pierre d ’Aubusson δέχθηκε 
μέ εγκαρδιότητα τον Τούρκο βασιλόπαιδα καί, άφοΰ συσκέφθηκε μέ τό Συμ
βούλιο τού Τάγματός του, άποφάσισε νά στείλη πρεσβεία στον πάπα καί γράμ
ματα στούς ήγεμόνες τής Εύρώπης, γιά  νά τούς έκθέση τήν εύκαιρία πού πα-
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ρουσιαζόταν τώρα μέ το διχασμό των Τούρκων, νά ξαναπάρουν άπό τα χέρια 
των ΌΟωαανών τά ευρωπαϊκά έδάφη.

Στο μεταξύ 6 Djem έπειτα άπ?Γ παραμονή 34 ημερών στη Ρόδο, μέ αί
τησή του καί με σύμφωνη γνώμη των Ιπποτών, αποφασίζει νά φύγη για τη 
Γαλλία, καί τον ’Οκτώβριο τού 1482 άποβιβάζεται άπό πλοίο τού Τάγματος 
στή Νίκαια, πού ανήκε τότε στο δουκάτο τής Σαβοΐας. Παράλληλα ό (ΓΑιι- 
busson υπέγραψε συνθήκη ειρήνης μέ τον Βαγιαζίτ Β' καί ταυτόχρονα συμφώ
νησε νά παίρνη από τον σουλτάνο 40.000 χρυσά δουκάτα τό χρόνο για τά έξοδα 
τού Djem καί τή φύλαξή του από τούς Τππότες στή Γαλλία.

Στή Σαβοΐα στήν αρχή καί ύστερα στή Γαλλία ό Djem μένει 6 περίπου 
χρόνια (άνοιξη 1483-Φεβρουάριος 1489), σχεδόν αιχμάλωτος των Ίωαννι- 
τών ’Ιπποτών καί τών Γάλλων, περιφερόμενος άπό πύργο σέ πύργο καί άπο 
πόλ,η σέ πόλνή καί αποτελώντας άξιοπερίεργο θέαμα άπό όπου περνούσε. Πα
ράλληλα είχε γίνει σχεδόν τό μήλο τής έριδας ανάμεσα σέ διάφορες εύρωπαϊ- 
κές δυνάμεις (ιδίως μεταξύ πάπα, Βενετίας καί Ουγγαρίας). ’Ιδιαίτερα έπέμενε 
νά πάρη τον Djem καί νά τον χρησιμοποιήση στον άγώνα του έναντίον τού 
Βαγιαζίτ Β' ο βασιλιάς τής Ουγγαρίας Ματθίας Κορβίνος. Ά πό  τήν άλλη 
πάλι μεριά ό .βαγιαζίτ έπιθυμούσε νά παραμείνη ό αδελφός^ του στή Γαλλία 
καί τό έπιδίωκε αυτό προσφέροντίς διάφορα άνταλλάγματα. Τέλος, έπειτα
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άπό συμφωνία μεταξύ τού πάπα Ίννοκεντίου Η^καί τοΰ-Καρόλου^Η^ τής Γαλ
λίας, ό Djem μεταφέρθηκε τήν άνοιξη τού 1489 στή Ρώμη καί ό πάπας έκανε 
έκκληση στούς Ιταλούς πρίγκιπες καί στούς βασιλιάδες τής Εύρώπης νά μο
νοιάσουν καί νά οργανώσουν μιά σταυροφορία έναντίον τών Τούρκων χρησι
μοποιώντας καί τον Djem.

Στήν άρχή ή προεργασία γιά τή σταυροφορία προχωρούσε ικανοποιητικά, 
άλλά στις 6 Απριλίου τού 1490 πέθανε ξαφνικά άπό άποπληξία ό Ματθίας 
Κορβίνος σέ ηλικία 47 ετών. Τό πλήγμα αυτό παρέλυσε ούσιαστικά τήν κίνηση 
γιά τή σταυροφορία, γιατί ό Ούγγρος βασιλιάς ήταν πραγματικά ή ψυχή της. 
Τέλος, τόν Αύγουστο τού 1492 πέθανε καί ό πάπας Ίννοκέντιος Η'. Διάδοχός 
του έκλέχθηκε, έξαγοράζοντας τις ψήφους τού ’Ιερού Κολλεγίου τών Καρδι
ναλίων, ό Αλέξανδρος Σ Τ ' Borgia, άνθρωπος ικανός, άλλά άνήθικος καί διε
φθαρμένος, πού στήν άρχή βέβαια άκολούθησε άπέναντι τών Τούρκων τήν πο
λιτική τών προκατόχων του.

Ά ς  έλθουμε όμως καί στο δεύτερο πρόσωπο πού άναφέραμε παραπάνω, 
στον Άνδρέα Παλαιολόγο. Λυτός, πρεσβύτερος γώς τού τελευταίου δεσπότη 
τού Μορέως Θωμά Παλαιολόγου, άναγνωρίσθηκε άπό τόν πάπα μετά τό θά
νατο τού πατέρα του (1465) ό ίδιος ώς δεσπότης καί ζούσε στή Ρώμη. Τό 1491 
πήγε στή Γαλλία, όπου έζησε στήν αύλή τού Γάλλου βασιλιά καί υποκίνησε 
κατά κάποιο τρόπο καί αύτός τό.ν Κάρολο Η' στον πόλεμο έναντίον τών Τούρ
κων. Μεταξύ τού Άνδρέα Παλαιολόγου καί τού καρδιναλίου Γούρκ (Gurck),



ώς άντιπροσώπου του Καρόλου Η ', έγινε στις 6 Φεβρουάριου J >4 στήν εκ? 
κλησία του 'Αγίου Πέτρου στη Ρώμη ή έξης επίσημη* συμφωνία: Μέ την πα
ρουσία μαρτύρων καί συμβολαιογράφων ό Άνδρέας Παλαιολόγος, ώς μόνος 
νόμιμος κληρονόμος της βυζαντινής αυτοκρατορίας, επειδή αισθάνεται έγκα- 
ταλελειμμένος άπό όλους τούς χριστιανούς ήγεμόνες, αποφάσισε να παραχω- 
ρήση τά δικαιώματά του πάνω στο βυζαντινό θρόνο στον Κάρολο 1Γ της Γαλ
λίας, πού δείχνει τόσο μεγάλο ένδιαφέρον για την άπελευθέρωση των χριστιανών.

*Η παραχώρηση βέβαια αύτή των άνύπαρκτων ουσιαστικά δικαιωμά- 
των γινόταν μέ το άζημίωτο για τον Άνδρέα Παλαιολόγο, γιατί μέ δεύτερη 
πράξη της ίδιας ήμέρας ό καρδινάλιος Γούρκ προέβαινε σέ διάφορες χρημα
τικές παραχωρήσεις προς τον Άνδρέα Παλαιολόγο, μέ τον όρο ότι ο Κάρο
λος Η' θά δεχόταν κατ’ αρχήν τήν παραχώρηση των δικαιωμάτων τής κληρο
νομιάς της βυζαντινής αύτοκρατορίας. Συγκεκριμένα ό καρδινάλιος* Γούρκ 
υποσχόταν για λογαριασμό τού Γάλλου βασιλιά.στον βυζαντινό πρίγκιπα έτή- 
σια έπιχορήγηση 4.300 χρυσών δουκάτων, κτήματα πού νά άποδίδουν έτήσιο 
εισόδημα άλλων 5,000 χρυσών δουκάτων, τό δεσποτάτο τού Μορέως, άν θά 
έλευθερωνόταν ή Ελλάδα, καί άλλα1. Πρέπει νά σημειώσουμε εδώ οτι λίγα 
χρόνια άργότερα, στις 7 Απριλίου 1502. επειδή δέν πραγματοποιήθηκε ή εκ
στρατεία τού Καρόλου Η' στήν Ελλάδα, ό Άνδρέας Παλαιολόγος κατέστησε 
μέ τή διαθήκη του κληρονόμους τού βυζαντινού θρόνου τον Φερδινάνδο της Ά ρα - 
γωνίας καί τήν Ισαβέλλα της Καστίλλης.

Ά ς  ξαναγυρίσουμε όμως στήν κίνηση τού Γάλλου βασιλιά. Έ νώ  ό πα
τέρας ;τού Καρόλου Λουδοβίκος ΙΑ' είχε δείξει έχθρική στάση απέναντι σέ 
κάθε σταυροφοριακή κίνηση (μάλιστα είχε κακομεταχειρισθή καί τόν Βησσα
ρίωνα), μολαταύτα είχε άναθρέψει τό γιό του μέ τό παλαιό σταυροφοριακό πνεύ
μα τών Γάλλων βασιλιάδων καί τού είχε έμφυσήσει μεγαλόπνοα κοσμοκρα- 
τορικά σχέδια. νΕτσι ό Κάρολος Η ', μόλις ένηλικιώθηκε, άρχισε τή δράση του. 
Διακήρυξε ότι θά έκστρατεύση πρώτα στήν Κάτω ’Ιταλία, γιά  νά άνακτήση 
τό βασίλειο της Νεάπολης, στο όποιο είχε, όπως άναφέραμε, κληρονομικές 
διεκδικήσεις, καί θά άπελευθερώση καί τούς Α γίους Τόπους, γιά τούς οποίους 
είχε δώσει στον εαυτό του προκαταβολικά καί τόν τίτλο τού βασιλιά τη ς 'Ιε 
ρουσαλήμ.

Τό 1492 ό Κάρολος στέλνει ειδικό άπεσταλμένο στή Ρώμη, γιά \ά  άνατ 
κοινώση στον πάπα τά σχέδιά του, ένώ παράλληλα οι διακηρύξεις του ξεση
κώνουν κυριολεκτικά τήν κοινή γνώμη. Τότε κυκλοφορούν καί άρκετά ποιή
ματα καί προφητείες πού άναφέρονται στά σχέδια τού Γάλλου μονάρχη γιά  
εκστρατεία εναντίον τών Τούρκων. Λίγο άργότερα ό βασιλιάς της Νεάπολης 1

1. Βλ. μετάφραση τών σχετικών πράξεων στου Σ  ά θ α, Τουρχοχρατουμένη Ε λλάς, 
σ. 53-56.
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Άλφόνσος στέλνει ειδικό πράκτορα στήν Κωνσταντινούπολη, γιά νά πληρο- 
φορήση τόν σουλτάνο γιά τά σχέδια τού Καρόλου και νά ζητήση ενίσχυση
6.000 Τούρκων στρατιωτών, τούς οποίους Οά μισθοδοτούσε.

Στός τέλος τού καλοκαιριού τού 1494 ο Κάρολος ΙΓ αρχίζει την έκστρα- 
τεία του στήν ’Ιταλία. Στις 2 Σεπτεμβρίου περνά τις "Αλπεις μέ .'KUMM) *ν- 
δρες, ενώ ό στόλος του μεταφέρει άλλες 10.000. Σχεδόν πουθενά δέν συναντά 
άντίσταση καί ή πορεία του είναι θριαμβευτική. Μπαίνει πρώτα στο Τουρίνο, 
έπειτα στό Casale τού Μομφερράτου, στήν ΙΙαβία καί φθάνει στις 17 Νοεμ
βρίου στή Φλωρεντία. "Επειτα προχωρεί στη Lucca καί στήν Πίζα. Στό με
ταξύ στέλνει άντιπρόσωπό του στή Ρόδο γιά νά έκθέση στον Μεγάλο Μάγιστρο 
d ’Aubusson τά σχέδιά του γιά τήν κατάλυση τής όθωμανικής αύτοκρατορίοις.

Ό  πάπας, τρομοκρατημένος άπό τήν προέλαση τού Καρόλου, στέλνει στην 
Κωνσταντινούπολη τόν Γεώργιο Buzardo καί προδίδει στον Βαγιαζίτ Β 'τά  
σχέδια τού Καρόλου, ζητώντας ταυτόχρονα τή χρηματική ένίσχυση τού σουλ
τάνου καί τή μεσολάβησή του, νά πιέση δηλαδή ό Βαγιαζίτ τούς Βενετούς, ώστε 
νά άναγκασθούν νά πάρουν θέση εναντίον τού Γάλλου βασιλιά. *0 σουλτάνος 
άπάντησε στόν πάπα μέ 5 έπιστολές (4 γραμμένες έλληνικά καί 1 λατινικά — 
ή τελευταία πιθανόν ιδιόγραφη, γιατί ό Βαγιαζίτ γνώριζε καλά τή λατινική). 
Μέ τήν τελευταία επιστολή ό σουλτάνος πρότεινε στόν πάπα νά θανατώση τόν 
αδελφό του Djem μέ άνταμοιβή μεγάλα χρηματικά άνταλλάγματα L

Τελικά οί έπιστολές αυτές τού Βαγιαζίτ έπεσαν στά χέρια τού μικρού 
ήγεμόνα της Sinigaglia, κοντά στήν ’Αγκώνα, καί βγήκαν στή δημοσιότητα, 
προκαλώντας πολύ δυσμενείς κρίσεις σε βάρος τού πάπα.

Παρόλο πού ό ’Αλέξανδρος Σ Τ ' Borgia υπέγραψε συμμαχία μέ τόν *Αλ- 
φόνσο της Νεάπολης, μολαταύτα ό γαλλικός στρατός μπήκε, χωρίς νά συναν- 
τήση καμιά άντίσταση, στή Ρώμη στις 31 Δεκεμβρίου τού 1494 καί ό πάπας 
κλείσθηκε στό φρούριο τού 'Αγίου ’Αγγέλου. "Επειτα* άπό λίγο άναγκάσθηκε 
νά ύπογράψη συμφωνία μέ τόν Κάρολο καί νά τού παραχωρήση τόν Djem. Μετά 
άπό αύτό ό Κάρολος ξεκίνησε γιά τόν πρώτο άντικειμενικό σκοπό του, τή Νεά
πολη. Στό μεταξύ ό βασιλιάς ’Αλφόνσος τής Νεάπολης είχε παραιτηθή υπέρ 
τού γιού του καί είχε καταφύγει στή Σικελία. *0 Κάρολος κατέλαβε τή Νεά
πολη στις 22 Φεβρουάριου 1495 έχοντας μαζί του καί τόν Djem, πού ή υγεία 
του δέν πήγαινε καθόλου καλά τήν τελευταία έβδομάδα καί πού πέθανε έπειτα 
άπό τρεις μέρες στό φρούριο τής Καπούης (25 Φεβρουάριου 1495).

Ή  αιτία τού θανάτου τού Djem δέν είναι άκόμη καί σήμερα εξακριβω
μένη. Τότε οί Γάλλοι κατηγόρησαν τόν πάπα Borgia οτι είχε δηλητηριάσει 
τόν Djem μέ άργό δηλητήριο, πριν τόν παραδώση στόν Γάλλο βασιλιά. Τήν 1

1. Βλ. μετάφραση της έπιστολής αύτής στου Σ  ά θ α, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, 
σ. 51-52.
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ίδια άποψη άναφέρει καί ό Βενετός χρονικογράφος Marino Sanudo, πού είχε 
υπόψη του τά βενετικά άρχεια. Πολύ πιθανόν όμως οί κατηγορίες αυτές νά 
μήν αληθεύουν, γιατί ή άσθένεια τού Djem, όπως περιγράφεται άπό τις σύγ- 
χρο** πηγές, μοιάζει με έρυσίπελας βαριάς μορφής ή μέ βρογχίτιδα, πού 
έ ξ ^  £ϋηκε σέ πνευμονία.

Το πτώμα τού Djem βαλσαμώθηκε καί ό σουλτάνος Βαγιαζίτ Β', για λό
γους διπλωματικούς, όταν έμαθε τό θάνατο τού άδελφού του, κήρυξε τριήμερο 
πένθος στην Κωνσταντινούπολη. Τό Νοέμβριο τού 1496 τό πτώμα παραδόθηκε 
άπό τούς Γάλλους στούς Ναπολιτάνους καί τελικά τόν ’Ιανουάριο τού 1499 
παραδόθηκε στούς Τούρκους, πού τό έθαψαν στην Προύσα μέ όλες τις τιμές.

Ή  θριαμβευτική έκστρατεία τού Καρόλου Η' στην ’Ιταλία είχε μεγάλο 
άντίκτυπο στούς ύπόδουλους 'Έλληνες (όπου κυκλοφορούσαν καί σχετικές 
προφητείες) καί τούς άλλους βαλκανικούς λαούς, πού πληροφορούνταν τά γε
γονότα άπό πατριώτες των έγκαταστημένους στή Βενετία καί Άπουλία. Μά
λιστα, κατά τις πληροφορίες τού Γάλλου χρονικογράφου Philippe de Corn- 
mines, ό Κάρολος* είχε έλθει καί άπ’ εύθείας σέ έπαφή μέ τούς υποδούλους 
μέσω τού Αλβανού αρχιεπισκόπου τού Δυρραχίου Martino Firmiano, τού 
Κωνσταντίνου Άριανίτη τής οικογένειας τών Κομνηνών, καί άλλων. Αύτοί 
έπρόκειτο νά οργανώσουν έξέγερση εναντίον τών Τούρκων μόλις θά άποβιβα- 
ζόταν ό γαλλικός στρατός. Ό  άρχιεπίσκοπος μάλιστα τού Δυρραχίου είχε 
έτοιμάσει στή Βενετία καί ένα φορτίο όπλων, πού προσπάθησε νά τό μεταφέρη 
μέ ένα ήπειρωτικό καΐκι στο πλοίο τού Άριανίτη, πού είχε σταθή στά άνοι- 
χτά έξω άπό τό λιμάνι. Βγαίνοντας όμως τό καΐκι άπό τό λιμάνι πιάσθηκε άπό 
τούς Βενετούς, πού κατέσχεσαν τά όπλα καί τά έγγραφα καί φυλάκισαν τόν 
ίδιο τόν άρχιεπίσκοπο. Αύτός άπελευθερώθηκε τελικά μόνο χάρη στις ενέρ
γειες τού Commines, άλλά οί Βενετοί γιά μιά άκόμη φορά πρόδωσαν τά σχέ
δια τών υποδούλων στούς Τούρκους.

Στο μεταξύ ό σουλτάνος, τρομοκρατημένος άπό τις επιτυχίες τού Καρό
λου, οχύρωσε ,τά Δαρδανέλλια, τήν Καλλίπολη καί τήν Εύβοια, έξόπλισε με
γάλο στόλο καί έτοίμασε στρατό, γιά νά άντιμετωπίση κάθε ενδεχόμενη επί
θεση.. Τότε μάλιστα κυκλοφόρησε καί ή φήμη ότι ό σουλτάνος ήταν έτοιμος 
νά έγκαταλείψη τήν Κωνσταντινούπολη καί νά περάση στήν ’Ασία.

Ό  θάνατος τού Djem στέρησε βέβαια άπό τόν Κάρολο ένα ισχυρό μέσο 
γιά τήν πραγματοποίηση τών σκοπών του, άλλά δέν τόν έκανε νά έγκαταλείψη 
τά σχέδιά του. ’Αντίθετα συνέχισε στή Νεάπολη τις προετοιμασίες του γιά 
τήν εκστρατεία καί μάλιστα διέταξε όλους τούς ξυλουργούς νά συγκεντρωθούν 
εκεί, γιά νά κατασκευάσουν πλοία. Παράλληλα ό Μεγάλος Μάγιστρος τών 
'Ιπποτών της Ρόδου d ’Aubusson είχε έξοπλίσει ένα στολίσκο άπό 4 πλοία καί 
έκανε καταδρομές στο ’Αρχιπέλαγος.

Τελικά τά όνειρα τού Καρόλου Η ' δέν πραγματοποιήθηκαν. 'Η  εύκολη
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κατακτηση τής Ιταλίας από τους Γάλλους είχε ανησυχήσει όλη τήν Εύρούπη 
καί τότε συμμάχησαν εναντίον του ό αύτοκράτορας Μαξιμιλιανός Λ' των Ά ψ - 
βούργων, ό πάπας, ή Βενετία, ό βασιλιάς της Νεάπολης, ό Φερδινάνδος της 
'Ισπανίας καί οί άλλες ιταλικές πόλεις. Έ τσ ι οί Γάλλοι άναγκάσΟηκαν νά έκ- 
κενώσουν τήν 'Ιταλία.

ΜΜΛΙΟΓΡΛΦΙΛ

Γιά τόν Djem βλ. τήν ειδική μονογραφία του L. Τ h u a s n e, Djein-sultan, fils 
de Mohammed II, frere do Bayezid II (1459-1495) κ.λ., Paris, Ernest Leroux, 1892. 
Γιά τήν έκστρατεία του Καρόλου ΙΓ nrrtv ’Ιταλία βλ. .1 e a n -Λ l e x i s  Ν e r e l, Les 
rois de Franee: (diaries V III, Paris, ά.έ. (μυθιστορηματική βιογραφία), I) c F e n c e -  
rn a g n e, Edaircissem ens historiques sur quelqucs circonstanees du voyage de Char
les VIII en I tali*»; el partieulierem enl sur la cession que lui fil Andre Paleologue, du 
d ro it qu ’il avoit a Pempire de Conslanlino)de, «Mcmoires de L itteratiire κ.λ. de P 
Academic Itoyale des Inscriptions et Belles Letlres κ.λ.», τ. XVII (1751) σ. 539- 
578, M a r i n  S a n u d o, La spedizione di Carlo VIII in Italia raccontata da Marin 
Sanudo e pubblicata per cura di R inaldo Fulin, Venezia 1873, H. F r. D e 1 a b o r  d e, 
L ’exp^dition de Charles V III en Italie, Paris 1888. ΙΙρβλ. καί Σ ά θ α ,  Τουρκοκρατου- 
μένη Ελλάς, σ. 45-58, Κ α ρ ο λ ί δ ο υ ,  'Ιστορία τής Ελλάδος, σ. 290-296 καί Β α κ α- 
λ ο π  ο ύ λ ο υ, 'Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 3, σ. 62-71.

5. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΤΡΚΟΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΙΙΟΛΕΜΟΣ (1499-1503)

Μετά άπό σημαντικές προετοιμασίες, τό καλοκαίρι του 1499, ό Βαγια- 
ζίτ Β' άρχίζει, χωρίς έπίσημη κήρυξη καί μέ άσήμαντη άφορμή, τόν πόλεμο 
έναντίον των βενετικών κτήσεων στις ελληνικές χώρες. Πρώτα συλλαμβά
νει καί φυλακίζει τόν Βενετό πρεσβευτή καί τούς άλλους υπηκόους τής Δημο
κρατίας στήν Κωνσταντινούπολη, έπειτα στέλνει ισχυρές δυνάμεις μέ τό μπεη- 
λέρμπεη της Ρούμελης, πού πολιορκούν τό φρούριο της Ναυπάκτου. Ταυτό
χρονα καί ισχυρός στόλος άπό 270 μεγάλα καί μικρά πλοία ξεκινά άπό τήν 
Πόλη μέ κατεύθυνση τόν Κορινθιακό κόλπο.

Κατά τά τέλη Ιουνίου τού 1499 γίνονται διάφορες μικροσυγκρούσεις 
καί στις αρχές Αύγούστου μιά μικρή ναυμαχία μεταξύ Τούρκων καί Βενετών 
κοντά στο νησί Σαπιέντζα (νησιά Οινουσες, κοντά στή Μεθώνη). Ό  Βενετός 
ναύαρχος Antonio Grim ani, άπό δειλία μάλλον, άποσύρθηκε στή Ζάκυνθο 
καί έπέτρεψε στον τουρκικό στόλο νά φθάση άνενόχλητος στόν Κορινθιακό 
κόλπο καί νά άποκλειση καί άπό τή θάλασσα τή Ναύπακτο, πού έδώ καί τρεις 
μήνες πολιορκούνταν άπό 80.000 Τούρκους μέ επικεφαλής τόν Φαιτ πασά. 
νΕτσι ή βενετική φρουρά τής Ναυπάκτου, άφού άπέκρουσε έπτά επιθέσεις, 
άναγκάσθηκε νά παραδοθή μέ συνθήκη στις 29 Αύγούστου 1499. Ό  Βαγιαζίτ, 
άφού άνάθεσε στόν μπεηλέρμπεη τής Ανατολής Σινάν πασά νά χτίση τά φρού-
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ριχ τού Ρίου καί Άντιρρίου (Μικρά Λαρδανέλλια)— πράγμα πού έγινε μέσα 
σέ τρεις μήνες — έπέστρεψε πριν άπο το χειμώνα στήν Άδριανούπολη. Ό  στό
λος ξεχείμασε στήν Κόρινθο.

Ή  πτώση τής Χαυπάκτου άνάγκασε τούς Βενετούς νά ζητήσουν ειρή
νη άπο τον σουλτάνο, άλλα ό Βαγιαζίτ άρνήθηκε θέτοντας ώς όρο τήν παραχώ
ρηση τής Μεθώνης, τής Κορίόνης καί τού Ναυπλίου. Τήν άνοιξη τού 1500 
ξανάρχισαν οι έπιχειρήσεις. ’Ισχυρός τουρκικός στόλος εισέβαλε άπο τήν *Ανω 
’Αλβανία στις βενετικές κτήσεις τής Δαλματίας καί Ίστρίας, ενώ ό ίδιος ό 
σουλτάνος με πολλές χιλιάδες πεζούς καί ιππείς καί μέ 200 πλοία ξεκίνησε 
στις 17 ’Απριλίου τού 1500 για τήν Πελοπόννησο. Παράλληλα οί Βενετοί 
έσπευδαν νά ένισχύσουν τις δυνάμεις των στά φρούρια τής Πελοποννήσου καί 
στά Ίόνια νησιά.

Στήν άρχή ό σουλτάνος επιχείρησε νά καταλάβη τό ΝΤαύπλιο, άλλά άπέτυχε. 
Κατόπιν, άφού τό ιππικό του λεηλάτησε τήν πεδιάδα τής ’Αργολίδας, προχώ
ρησε καί πολιόρκησε τή Μεθώνη. Ό  τουρκικός στόλος, άφού άντιμετώπισε τον 
βενετικό στόλο σέ ναυμαχία κοντά στή Σαπιέντζα, ήλθε καί άπέκλεισε τό λιμάνι 
τής Μεθώνης μέ διπλή σειρά πλοίων. Οί κάτοικοι τής πόλης καί ή φρουρά (7.000 
άνδρες μέ διοικητή τον Marco Gabriel) κλείσθηκαν στο φρούριο, πού πολιορ- 
κήθηκε στενά καί κανονιοβολούνταν άπο στεριά καί θάλασσα. Ό  κίνδυνος τού 
λιμού είχε γίνει πιά αισθητός, άλλά μολαταύτα ή φρουρά κατόρθωσε νά άντι- 
μετωπίση μιά ορμητική έφοδο των Τούρκων. Μιά μοίρα βενετικού στόλου (4 
πλοία), ξεκινώντας άπο τά Ίόνια νη σιά, κατόρθωσε νά διασπάση τον άποκλει- 
σμό καί νά άνεφοδιάση τήν πόλη, τότε όμως άκριβώς άρχισε καί ή μεγάλη έπί- 
θεση των Τούρκων (Κυριακή, 9 Αύγούστου 1500). 'Ύστερα άπο σφοδρό βομ
βαρδισμό, πού άνοιξε ρήγματα στά τείχη, οί Τούρκοι μπήκαν στήν πόλη καί 
άρχισαν νά σφάζουν χωρίς διάκριση τούς άνθρώπους καί νά καταστρέφουν τό 
κάθε τί. Ή  άντίσταση των Βενετών συνεχίσθηκε γιά λίγο στο φρούριο, ένώ μιά 
πυρκαγιά μαινόταν έπί 5 ολόκληρες μέρες παντού. Τήν έκτη μέρα μπήκε θριαμ
βευτής στή Μεθώνη ό Βαγιαζίτ καί έκανε τήν προσευχή του στή λατινική μη
τρόπολη, πού μετατράπηκε σέ τζαμί. Ό  σουλτάνος έδωσε άμοιβές σέ ό
σους διακρίθηκαν στή μάχη καί έναν άπο αύτούς, τον γενίτσαρο πού είχε άνε- 
βή πρώτος στά τείχη, άπο άπλό στρατιώτη, τον έκανε διοικητή επαρχίας. Τότε 
σφάχθηκαν μπροστά στο σουλτάνο καί όσοι Βενετοί ή Έλληνες πρόκριτοι είχαν 
έπιζήσει, άνάμεσα στούς οποίους ήταν καί ό Λατίνος άρχιεπίσκοπος Άνδρέας 
Falco. Στήν πολιορκία σκοτώθηκε έπίσης καί ό ορθόδοξος έπίσκοπος Ιω σήφ  
Πλουσιαδηνός. Συνολικά εξοντώθηκε πάνω άπο τό */3 τών κατοίκων. Αύτό 
ήταν τό τέλος τής Μεθώνης έπειτα άπο 45 ήμέρες στενής πολιορκίας καί 5 ήμέ- 
ρες έφόδου.

*Η φοβερή καταστροφή τής Μεθώνης είχε μεγάλο άντίκτυπο. Α μέσως 
μετά τό γεγονός ό σουλτάνος έστειλε στρατό έναντίον τής Πύλου καί τής Κο-
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ρώνης, των οποίων οΐ φρούραρχο*. παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση. '<) άμαχος 
πληθυσμός μεταφέρθηκε στήν Κεφαλληνία καί οί ’Αρβανίτες «στρατιώτες»» στη 
Μάνη. Ο σουλτάνος μπήκε στις 20 Αύγουστου θριαμβευτικά και στην Κορώνη.

Στις 23 Αύγούστου τού ίδιου έτους ο τούρκικος στρατός έμφανίζεται καί 
πάλι μπροστά στο Ναύπλιο, αλλά 6 έκει Βενετός διοικητής απορρίπτει τις προ
τάσεις τού Βα^ιαζίτ γιά παράδοση μέ ορούς. ’Έ τσι ο σουλτάνος, αφού απο
κρούστηκαν οι πρώτες επιθέσεις του, είδε τά φοβερά οχυρώματα τού Ναυπλίου 
καί πληροφορήθηκε την προσεχή άφιξη τού βενετικού στόλου, αναγκάσθηκε νά 
λύση τήν πολιορκία καί νά έπιστρέψη στην Κωνσταντινούπολη.

Μετά άπό την άλωση τών τεσσάρων βενετικών φρουρίων, πού-άναφέραμε 
παραπάνω, άκολουθεί μιά σειρά άπό δευτερεύουσες άλλες έπιχειρήσεις, κυρίως 
ναυτικές. Ό  νέος Βενετός αρχιστράτηγος Benedetto Pesaro άνασυγκροτεί τις 
δυνάμεις της Δημοκρατίας, ναυμαχεί μέ τον τουρκικό στόλο κοντά στον Ε λ 
λήσποντο, άποβιβάζει σώμα Ελλήνων ιππέων στη Μ. ’Ασία, πού κάνει επιδρο
μές, λεηλατεί τά νησιά Μυτιλήνη, Τένεδο καί Σάμο, άνακαταλαμβάνει τήν 
Αίγινα καί προσωρινά τήν Πύλο. Βοηθούμενος άπό μιά μοίρα 60 ισπανικών 
γαλερών υπό τον έλευθερωτή της Γρανάδας Don Gonzalo Fernandez de 
Cordoba πολιορκεί καί κυριεύει τό φρούριο τού 'Αγίου Γεωργίου της Κεφαλ
ληνίας. Βλέποντας μάλιστα ό Pesaro τήν έρήμωση τού νησιού έποικίζει σέ αυτό 
πολλούς ’Έλληνες φυγάδες άπό τήν Πύλο, Κορώνη καί άλλού, στούς οποίους 
παραχωρεί καί καλλιεργήσιμες γαίες.

Μετά τήν άλωση της Κεφαλληνίας ό Pesaro καταστρέφει σέ μιά τολμηρή 
καταδρομή τά τουρκικά πλοία στό νεώριο της Πρέβεζας καί έπειτα άπό λίγο 
κάνει τό ίδιο καί στις τουρκικές φούστες, πού έξοπλίζονταν στον Δρίνο ποταμό 
της *Άνω ’Αλβανίας. Γιά ένα διάστημα ή Βενετία πολεμά μόνη της έναντίον τών 
Τούρκων. Τέλος, έπειτα άπό ένέργειες τού πάπα ’Αλεξάνδρου Σ Τ ' Borgia, τού 
οποίου τήν προδοτική διαγωγή είδαμε παραπάνω, συγκροτείται συμμαχία τών 
βασιλιάδων της 'Ισπανίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας, Ούγγαρίας, της βενετικής 
Δημοκρατίας καί τών 'Ιπποτών της Ρόδου. Τώρα μπαίνουν στόν άγώνα καί 
άλλες δυνάμεις, κυρίως ναυτικές ένισχύσεις τών νέων συμμάχων.

Τά έπόμενα δυο χρόνια ό άγώνας περιορίζεται σέ ναυτικές έπιχειρήσεις, 
στις όποιες, κοντά στούς Βενετούς, παίρνουν μέρος γαλλικά καί πορτογαλικά 
πλοία, καθώς καί ένας στολίσκος τών 'Ιπποτών τής Ρόδου. Τό κυριώτερο γεγο
νός τής περιόδου αύτής είναι ή κατάληψη τής Λευκάδας, στις 30 Αύγούστου 
τού 1502 άπό τούς Βενετούς, καί τού Δυρραχίου λίγο άργότερα άπό τούς Τούρ
κους. Τέλος τό φθινόπωρο τού 1502 άρχίζουν οί προκαταρκτικές συνεννοήσεις 
μεταξύ τών έμπολέμων γιά τήν παράδοση τής Λευκάδας καί τήν άπελευθέρω- 
ση 8λων τών γυναικοπαιδών, πού είχαν αίχμαλωτισθή έκεί.

Στις 14 Δεκεμβρίου τού 1502 ύπογράφηκε ή προκαταρκτική ειρήνη. Σύμ
φωνα μέ τούς δρους της τό Δυρράχιο καί ή Ναύπακτος, Μεθώνη, Κορώνη καί
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Πύλος, πού είχαν καταληφθή από τούς Τούρκους, έμεναν στά χέρια τους, Οί 
Βενετοί κρατούσαν τήν Κεφαλληνία, άλλά υποχρεώνονταν νά παραδώσουν τό 
φρούριο της Λευκάδας μέ βλον τον έξοπλισμό του. Οί αιχμάλωτοι και άπό τά δυό 
μέρη άπελευθερώνονταν. 'Η  Αίγινα επίσης έμενε στούς Τούρκους, άλλά τό Ναύ
πλιο, παρά την έπιμονή τού Βαγιαζίτ, δεν παραδινόταν άπό τούς Βενετούς. 
Ε πίσης διαρρυθμίζονταν καί τά σύνορα των περιοχών τού Ναυπλίου καί της 
Μονεμβασίας. 'Η  παραπάνω συνθήκη έπικυρώθηκε άπό τη Βενετία στις 8 Αύ- 
γούστου τού 1503 καί άπό τόν σουλτάνο στις 22 Δεκεμβρίου τού ίδιου έτους. 
5 Αποτέλεσμα τού δευτέρου αύτού τουρκοβενετικού άγώνα ήταν ή άπόλυτη σχεδόν 
κυριαρχία των Τούρκων στον ελληνικό καί άλβανικό χώρο, καθώς καί στά 
νησιά.τού Αιγαίου. 'Η  Τουρκία έξελίσσεται τώρα σε Ισχυρή ναυτική δύναμη καί 
ή έλλειψη σοβαρού άντιπάλου στήν ’Ανατολική Μεσόγειο θά της έπιτρέψη νά 
προχωρήση πιο εύκολα έναντίον της Συρίας (1516), Αίγύπτου (1517), Ρόδου 
(1522), Κύπρου (1570-1571), Κρήτης (1645-1669), καθώς καί έναντίον της 
βορείου Βαλκανικής καί της κεντρικής Εύρώπης.

φ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βλ. Σ  ά θ α, Τουρκοκρατουμένη 'Ελλάς, σ. 59-72, όπου καί σχετικά κείμενα, καί 
Κ α ρ ο λ ί δ ο υ ,  'Ιστορία της Ελλάδος, σ. 297-304. ’Ιδιαίτερα βλ. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ ,  
'Ιστορία τού Νέου Ελληνισμού, τ. 3, σ. 71-79.



Γ. ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΟΤ Ιβοτ ΑΙΩΝΑ

Κάνοντας μιά σύντομη έπισκόπηση των αγώνων τού Ελληνισμού κατά τόν 
15ον αιώνα, πού έξετάσαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο, μπορούμε να καταλή
ξουμε στη γενική διαπίστωση 6τι κατά τόν αιώνα αυτόν οί 'Έλληνες δέν παρου
σιάζονται νά κινούνται όργανωμένοι καί μόνοι τους γιά την άπελευθέρωσή τους, 
παρόλο πού συμμετέχουν σέ όλους τούς τουρκοβενετικούς άγώνες καί είναι 
αυτοί πού ύφίστανται κυρίως τά δεινά τού πολέμου. Ή  ίδια διαπίστωση ισχύει 
καί γιά τό πρώτο μισό τού 16ου αιώνα, ενώ στο δεύτερο μισό τού ίδιου αιώνα 
υπάρχουν καί εξεγέρσεις πού οργανώνονται άποκλειστικά άπό Έλληνες, μέ τήν 
υποκίνηση βέβαια ευρωπαϊκών δυνάμεων ή σέ συνεργασία μαζί τους.

Τό πρώτο μισό τού 16ου αιώνα είναι ή εποχή τής μεγάλης άκμής τής οθω
μανικής αύτοκρατορίας. Στά χρόνια τού γιού τού Βαγιαζίτ Β', τού Σελίμ Α' 
(1512-1520), πού επονομάστηκε καί ’Οξύς, υπερδιπλασιάστηκε τό τουρκικό 
κράτος μέ τήν κατάκτηση τής πέραν τού Ταύρου Κιλικίας, τής Συρίας, τής Πα
λαιστίνης, μεγάλου μέρους τής Μεσοποταμίας, τής Αίγυπτου καί ενός τμήματος 
τής ’Αρμενίας καί τής Περσίας. Ιδιαίτερα έπί Σουλεϊμάν Α' τού Νομοθέτη ή 
Μεγαλοπρεπούς (όπως τον ονόμασαν οί Γάλλοι ιστοριογράφοι), δηλαδή στά 
1520-1566, ή οθωμανική αύτοκρατορία φθάνει στον κολοφώνα τής δόξας της. 
Τότε προστίθενται στο κράτος ή Τριπολίτιδα, ή Τύνιδα καί τό ’Αλγέρι. *0 Σου- 
λεϊμάν κυριεύει έπίσης καί τά δυο προπύργια τού Χριστιανισμού στήν Εύρώπη, 
τό Βελιγράδι στά 1521 καί τή Ρόδο στά 1522. ’Ακόμη, μέ τή νίκη του στό 
Mohacs (1526) άνοίγει τό δρόμο γιά τήν Ουγγαρία, κυριεύει τή Βούδα καί κα
ταλύει τό ουγγρικό βασίλειο. Στά 1529 πολιορκεί τή Βιέννη, πού διατρέχει 
σοβαρό κίνδυνο. Τέλος στά 1535, μέ τή μεγάλη διπλωματική έπιτυχία τής 
συνθήκης μέ τον Φραγκίσκο Α' τής Γαλλίας (capitulations), ή Τουρκία μπαίνει 
στό σύστημα τής ισορροπίας τών εύρωπαϊκών δυνάμεων καί γίνεται παράγον
τας τής εύρωπαϊκής διπλωματίας.

1. Η ΑΛΩΣΗ Τ Η Σ ΡΟΔΟΤ (1522)

Μετά τήν έκστρατεία τού Μεχμέτ Β' στά 1480 έναντίον τής Ρόδου ή έδρα 
τών Ίωαννιτών cΙπποτών δέν έπαψε νά διατρέχη τον κίνδυνο τής τουρκικής κα- 
τάκτησης. "Ηδη στά 1503 καί 1505 έγιναν δυό άποτυχημένες απόπειρες τών 
Τούρκων έναντίον τού νησιού. "Υστερα άπό τήν έξάπλωση μάλιστα τής όθω-
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μανικής αύτοκρατορίας στή Συρία, Παλαιστίνη και Αίγυπτο, ή άνάγκη νά 
καταληφθή ή Ρόδος έγινε πιο επιτακτική για τούς Τούρκους, γιατί ή ύπαρξη 
στο σημείο αυτό τού στόλου των 'Ιπποτών εμπόδιζε την έλεύθερη ναυσιπλοΐα 
μεταξύ της Κωνσταντινούπολης καί των νέων επαρχιών τού Κράτους.

. Έ τσ ι ό νέος σουλτάνος Σουλεϊμάν, άφού το 1521 υποχρέωσε τούς Βένε
τους νά πληρώνουν ετήσιο φόρο 10.000 δουκάτων για την Κύπρο καί ιδίως άφού 
κυρίευσε την ίδια χρονιά τό φρούριο του Βελιγραδιού, στράφηκε έναντίον της· 
Ρόδου. Στην επιχείρηση αυτή παρακινούσε τον σουλτάνο ό «καπουδάν πασάς» 
(άρχιναύαρχος), ένώ ό μεγάλος βεζίρης Πιρί-Μεχμέτ πασάς ήταν διστακτικός.

Κατά τά μέσα Ιουνίου τού 1522 ξεκίνησε άπο τήν Πόλη τούρκικος στό
λος 300 περίπου πλοίων, πού μετέφερε καί άγήματα 10.000 στρατιωτών, ένώ 
ταυτόχρονα άπο το Σκούταρι ξεκίνησε διά ξηράς ό ίδιος ό σουλτάνος με περισ
σότερους άπο 100.000 άνδρες. Ό  Μεγάλος Μάγιστρος Philippe de Villiers de 
PIsle-Adam, πού μόλις είχε έκλεγή, εϊχε έτοιμασθή γιά μακρόχρονη πολιορ
κία. Ταυτόχρονα έκανε εκκλήσεις γιά βοήθεια προς δλους τούς χριστιανούς ηγε
μόνες, χωρίς κανένα άποτέλεσμα. ’Ακόμη καί ό πάπας, πού ήταν άρχηγος τού 
Τάγματος, περιορίσθηκε μόνο σέ ύποσχέσεις. Έ τ σ ι οί μόνες δυνάμεις, πού βρέ
θηκαν έκεΐ, ήταν 600 "Ιππότες καί 4.500 άλλοι στρατιώτες, κυρίως Έλληνες 
τοξότες καί ναυτικοί. Οί "Ιππότες, μή μπορώντας νά εμποδίσουν τήν άπόβαση 
των Τούρκων, πυρπόλησαν τά χωριά καί τις άγροικίες καί συγκέντρωσαν δλους 
τούς κατοίκους μέσα στην πόλη, στέλνοντας ταυτόχρονα τά γυναικόπαιδα στο 
φρούριο τού "Αγίου Πέτρου καί στά μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου. Οί 'Έ λ
ληνες κάτοικοι τού νησιού έμειναν πιστοί στο πλευρό τού Τάγματος. Τήν άμυνα 
των έπτά προμαχώνων τού φρουρίου τήν άνέθεσε 6 Μεγάλος Μάγιστρος σέ δια
φορετικές «γλώσσες» τού Τάγματος.

Στις 24 Ιουνίου τού 1522 ό τούρκικος στόλος άποβίβασε τά άγήματά του 
στή Ρόδο καί στις 28 Ιουλίου έφθασε εκεί καί ό στρατός της ξηράς μέ το σουλ
τάνο: Τήν 1η Αύγούστου άρχισε ή έπίθεση έναντίον τού προμαχώνα τών Γερμα
νών "Ιπποτών, πού άποκρούσθηκε μέ μεγάλες άπώλειες. "Όλο τον Αύγουστο 
καί τον Σεπτέμβριο συνεχίσθηκαν οί έπιθέσεις έναντίον τού γερμανικού καί τού 
άγγλικού τομέα, μαζί μέ υπονομεύσεις, χωρίς δμως άποτέλεσμα. Στις 24 Σ ε
πτεμβρίου έγινε γενική έφοδος καί οί γενίτσαροι κατόρθωσαν προς στιγμήν νά 
καταλάβουν τον προμαχώνα της ισπανικής «γλώσσας». Τελικά δμως οί Τούρκοι 
άποκρούσθηκαν παντού καί υποχώρησαν άφήνοντας 15.000 νεκρούς. Στήν ήρω- 
ική άμυνα πήρε μέρος καί δλος ό πληθυσμός τού νησιού, άκόμη καί οί γυναίκες.
" Η μεγάλη αύτή άποτυχία κλόνισε προς στιγμήν την πίστη τού Σουλεϊμάν στή 
νίκη, άλλά ό σουλτάνος δέν άποφάσισε νά διαλύση τήν πολιορκία, γιατί φοβό
ταν δτι αύτο θά ήταν σοβαρό πλήγμα κατά τού γοήτρου του, πού μόλις είχε αύ- 
ξηθή μέ τήν κατάληψη τού Βελιγραδιού.

Στούς δυο έπόμενους μήνες, ’Οκτώβριο καί Νοέμβριο, συνεχίσθηκαν οί



τουρκικές έπιθέσεις εναντίον διαφόρου προμαχώνων (ιταλικού, προβηγκιανού, 
ισπανικού) καί ιδιαίτερα δ πόλεμος των υπονόμων. Οί απώλειες των Τούρκων 
ήταν μεγάλες καί πολλοί επίσης πέθαιναν στό στρατόπεδο από ασθένειες. Οί 
δυνάμεις τους 6μως άνανεώνονταν άπό νέες άφίξεις, ένώ οί πολιορκημένοι ο /ι 
μόνο λιγόστευαν, άλλα καί όσοι άπόμειναν ήταν πια εξαντλημένοι. ‘Έτσι ο σουλ
τάνος, καλά πληροφορημένος για τήν κατάσταση πού έπικρατούσε μέσα στην 
πόλη, πρότεινε στους Τππότες στις 10 Δεκεμβρίου τήν παράδοση μέ όρους. Α κο
λούθησαν λίγες μέρες συζητήσεο>ν καί συνεννοήσεων, κατά τις όποιες καί οί 'Έ λ
ληνες κάτοικοι τού νησιού τάχθηκαν υπέρ τής συνθηκολόγησης (άναφέρονται 
ώς εκπρόσωποί τους οί Παύλος Συγκλητικός καί Νικόλαος Βεργάτης). Στις 
20 Δεκεμβρίου έγινε ή συνθηκολόγηση καί ή παρουσία τού σουλτάνου στή Ρόδο 
έπέτρεψε τήν ομαλή έφαρμογή των ορών της, έκτός άπό μια περίπτωση άπει- 
θαρχίας των γενιτσάρων.

Οί όροι της παράδοσης ήταν οί έξης : Οί Τππότες υποχρεώνονταν να έκκε- 
νώσουν τό νησί σέ 10 μέρες καί είχαν δικαίωμα φεύγοντας νά πάρουν μαζί τους 
τά όπλα τους, τα άγια λείψανα καί τα ιερά σκεύη. Ε πίσης μπορούσε νά φύγη 
καί όποιος ήθελε άπό τούς κατοίκους ("Ελληνες ή Φράγκους). ‘Η άσκηση της 
χριστιανικής λατρείας θά έπιτρεπόταν έλεύθερα, δέν θά βεβηλώνονταν οί έκ- 
κλησίες, οί κάτοικοι άπαλλάσσονταν γιά μιά πενταετία άπό τούς φόρους καί, τό 
σπουδαιότερο, άπαλλάσσονταν άπό τό παιδομάζωμα. Πάνω στό τελευταίο αυτό 
σημείο έγραφε συγκεκριμένα 6 Μεγάλος Μάγιστρος στόν άνεψιό του βαρόνο 
de Montmorency : «sans jamais prendre de leurs enfants pour faire ge- 
niesaires comme faict es autres parties de Grece a lui (στον σουλτάνο) 
subjectes».

Τήν 1η Τανουαρίου 1523 άναχώρησαν άπό τή Ρόδο (έπειτα άπό δυό αιώ
νες παραμονής έκεΐ) οί Τππότες μαζί μέ 4.000 περίπου κατοίκους. Οί περισσό
τεροι "Ελληνες δέν έγκατέλειψαν τό νησί. "Επειτα άπό λίγες μέρες παραδόθηκαν 
καί τά άλλα νησιά τής Δωδεκανήσου (Κάλυμνος, Σύμη, Λέρος, Κως, Νίσυρος, 
Τήλος, Χάλκη), καθώς καί τό φρούριο τού ‘Αγίου Πέτρου στή μικρασιατική 
παραλία. Τά λείψανα τού Τάγματος κατέφυγαν στήν άρχή στή βενετοκρατού- 
μενη Κρήτη καί, υστέρα άπό άρκετές ταλαιπωρίες καί περιπλανήσεις, εγκατα
στάθηκαν προσωρινά στήν Civita Vecehia καί στό Viterbo τής Τταλίας. Ά πό  
έκεΐ ήλθαν σέ έπαφή μέ τόν αύτοκράτορα τής Γερμανίας Κάρολο Ε', ζητώντας 
νά τούς παραχωρήση γιά έδρα τού Τάγματος τή Μάλτα. Παράλληλα όμως δέν έγ- 
κατέλειψαν καί τό σχέδιο τής άνάκτησης τής Ρόδου καί ένας άντιπρόσωπος τού 
Τάγματος, ό ‘Ιππότης Antonio Bosio, έργάσθηκε έντατικά γιά τό σκοπό αύτό. 
Ό  Bosio, στό διάστημα των έτών 1524-1529, έκανε άρκετά μυστικά ταξίδια 
στή Ρόδο καί είχε πολλές έπαφές μέ τόν ορθόδοξο μητροπολίτη Ρόδου Εύθύμιο 
(πού είχε έκλεγή μετά την άλωση τού νησιού), μέ τόν πρωτοπαπά τής Ρόδου 
Σεβαστό, τόν πρωτοπαπά τής Λίνδου Ψιχιδάλη καί πολλούς άλλους κληρικούς
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καί προκρίτους όχι μόνο της Ρόδου, άλλά καί της Κώ καί άλλων νησιών, καθώς 
καί του φρουρίου της 'Αλικαρνασσού. Σκοπός τους ήταν νά οργανώσουν εξέ
γερση των κατοίκων σέ συνδυασμό μέ επίθεση του στόλου των 'Ιπποτών για 
τήν άνακατάληψη του νησιού.

Γιά τον ίδιο λόγο τό Τάγμα ήλθε έπίσης σέ έπαφή μέ τον πάπα, τον Ερρίκο 
Η' της * Αγγλίας καί τον Κάρολο Ε ' της Γερμανίας, καί δλοι τους ύποσχέθηκαν 
ενίσχυση, κυρίως χρηματική. Τελικά τό σχέδιο δέν πραγματοποιήθηκε, ή συ
νωμοσία άποκαλύφθηκε καί οί Τούρκοι σκότωσαν τον μητροπολίτη Ευθύμιο και 
τούς άλλους "Ελληνες πρωτεργάτες της κίνησης.

Παρόμοια τύχη είχε καί μιά άλλη επιχείρηση πού οργάνωσε τό Τάγμα τών 
Τωαννιτών εναντίον της τουρκοκρατούμενης Μεθώνης. Ό  ίδιος 'Ιππότης Βο- 
sio, πού άναφέραμε παραπάνω, ήλθε σέ έπαφή μέ δυο "Ελληνες έξωμότες, τούς 
Καλογιάννη καί Σκανδάλη, πρώην δούλους ένός Ροδίου εύγενούς καί τώρα άξιω- 
ματούχους της Μεθώνης. Μέ αυτούς καί μέ άλλους συνωμότες τό Τάγμα κατά- 
στρωσε σχέδιο γιά αιφνιδιαστική καί μέ δόλο κατάληψη της Μεθώνης. 'Η  επι
χείρηση, στήν όποια πήραν μέρος καί πολλοί "Ελληνες, πραγματοποιήθηκε στις 
3 Σεπτεμβρίου 1631 καί ό στόλος τών 'Ιπποτών κατέλαβε τή Μεθώνη, τήν όποια 
όμως δέν μπόρεσε νά κρατήση περισσότερο άπό μιά μέρα.

Στο μεταξύ ό Κάρολος Ε' παραχώρησε στις 24 Μαρτίου τού 1530 τή 
Μάλτα στους Ίωαννίτες 'Ιππότες, πού άπό τότε εγκαταστάθηκαν έκεΐ μόνιμα 
καί πήραν τό όνομα «'Ιππότες τής Μάλτας». Μολαταύτα τό Τάγμα τους δέν 
επαψε ποτέ νά έχη βλέψεις στή Ρόδο ή σέ άλλα νησιά τού ελληνικού ’Αρχιπε
λάγους. ’Ακόμη καί κατά τή διάρκεια τής Ελληνικής ’Επανάστασης, στά 1822- 
1824, ήλθαν σέ έπαφή μέ τήν προσωρινή ελληνική κυβέρνηση καί ζήτησαν νά 
τούς παραχωρήση τή Ρόδο ή κάποιο νησί τών Κυκλάδων (ιδίως κανένα άπό 
αύτά στά όποια κατοικούσαν καί καθολικοί) μέ άντάλλαγμα νά ένισχύσουν οί 
'Ιππότες τό έλληνικό έθνος πού άγωνιζόταν γιά τήν έλευθερία του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γιά τήν πολιορκία καί τήν άλωση της Ρόδου άπό τούς Τούρκους, έκτός άπό 2-3 «βρα
χέα χρονικά», δέν έχουμε ελληνικές πηγές. ’Από τουρκική άποψη καλή πηγή είναι ή Ιστορία 
τού Ραμαδάν, γιατρού χού Σουλεϊμάν, πού είχε ακολουθήσει τό σουλτάνο στήν έκστρατεία. 
Οί καλύτερες πηγές είναι οί παλαιότερες ιστορίες τού Τάγματος τών Ίωαννιτών Ιπποτώ ν, 
όπως τού G i a c o m o  B o s i o  (έκδοση τού 1594) καί του ά β β ά  de  V e r t o t  (1726). 
Βλ. άκόμη καί τις μελέτες : Ε. R o s s i ,  Assedio e conquista di Rodi nel 1522, secondo 
i relazioni edite ed inedite doi Turchi, Roma 1927, καί N. I o r g a, Rhodos sous les 
Hospitallers («Revue Historique du Sud-Est Europecn», τ. 8 τού 1931). Βοηθήματα 
στά έλληνικά είναι τού Σ ά θ α, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, σ. 75-84, 89-102, Κ α ρ ο -  
λ ί δ ο υ, Ιστορία της Ελλάδος, σ. 326-331, Ά  μ ά ν τ  ο υ, Σχέσεις Ελλήνων καί Τούρ
κων, σ. 163-166, καί ιδίως Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ιστορία  τού Νέου Ελληνισμού, τ. 3, 
σ. 102-122, δπου καί πλήρης βιβλιογραφία.
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2. Η ΣΤΓΚ ΡΟ ΤΣΗ  TOT ΚΑΡΟΛΟΤ Ε'
ΚΑΙ ΤΟΤ ΣΟΤΛΕΪΜΑΝ ΤΟΤ Μ ΕΓΛΛΟΠΡΕΠΟΤΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ Τ Η Σ Σ Τ ΙΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Στά 1526, μέ την εισβολή των Τούρκων στήν Ουγγαρία καί τή νίκη τους 
στό Mohacs, άρχίζει ένας μακροχρόνιος πόλεμος μέ τή Γερμανική Αυτοκρατο
ρία, πού μέ μερικά διαλείμματα άνακωχής διαρκεί ως τό 1562. Κατά τή διάρ
κεια τού πολέμου αυτού ό αύτοκράτορας Κάρολος Ε', εκτός άπό τούς άλλους 
άγώνες του, έπιχειρεί καί δυό μεγάλες έκστρατεΐες έναντίον των μουσουλμάνων 
πειρατών της Β. ‘Αφρικής, τό 1535-1536 στήν Τύνιδα καί τό 1541 στό ‘Αλ
γέρι. Σκοπός του ήταν νά έξοντώση τή φωλιά αυτή των πειρατών, πού λυμαί
νονταν τή Μεσόγειο μέ αρχηγό τον γνωστό Χαι'ρεντιν Μπαρμπαρόσσα. Ό  τε
λευταίος μάλιστα είχε όνομασθή καί καπουδάν πασάς (άρχιναύαρχος) τού τουρ
κικού στόλου. Ε μ ά ς  θά μάς άπασχολήσουν μόνο τά γεγονότα πού έγιναν στις 
έλληνικές χώρες.

Τον Αύγουστο τού 1532 ό Doria, άφού άποβίβασε στήν ξηρά ισπανικά 
στρατεύματα, χτύπησε τήν Κορώνη άπό στεριά καί θάλασσα. Έ πειτα  άπό 
σφοδρό βομβαρδισμό καί τέσσερεις ορμητικές έφόδους, οί χριστιανικές δυνά
μεις, παρά τήν πεισματώδη άντίσταση τών Τούρκων, κατόρθωσαν νά περά
σουν τό τείχος καί νά άποκλείσουν τούς πολιορκημένους στούς πύργους. Μιά 
άπόπειρα έξωτερικής βοήθειας άποκρούσθηκε καί έτσι οί Τούρκοι άναγκά- 
σθηκαν νά παραδοθούν μέ δρους στις 22 Σεπτεμβρίου 1532. Ό  Doria έπέτρε- 
ψε στήν τουρκική φρουρά νά φύγη άνενόχλητη, καθώς καί στούς Τούρκους κα
τοίκους (σέ δσους θέλησαν), παίρνοντας μαζί τους καί τήν κινητή περιουσία 
τους. 'Ύστερα διέταξε νά ψαλή δοξολογία, μετέτρεψε καί πάλι σέ εκκλησίες 
τά τζαμιά καί διόρισε διοικητή της πόλης τον Ίωαννίτη 'Ιππότη Mendoza. 
Στήν άπελευθέρωση της πόλης βοήθησαν πολύ καί οί 'Έλληνες κάτοικοι, πού 
πολέμησαν στό πλευρό τών χριστιανικών δυνάμεων. Ιδιαίτερα διακρίθηκαν 
οί Θεόδωρος Άγιαποστολίτης, Μιχαήλ Καλόφωνος, Νικόλαος Μαμωνάς καί 
Θεόδωρος Βοσκίτης.

‘Αφού άφησε ώς φρουρά στήν Κορώνη 2.000 Ισπανούς καί Βουργουν- 
δίους στρατιώτες, ό Doria, έπειτα άπό άπόφαση τού πολεμικού του συμβου
λίου, έπλευσε στά δυτικά παράλια της Πελοποννήσου. Ε κ ε ί πολιόρκησε τήν 
Πάτρα, πού τήν κατέλαβε μέ συνθήκη, καθώς καί τό Ρίο. Μόνο στό Ά ντίρ- 
ριο οί Τούρκοι πρόβαλαν ισχυρή άντίσταση, άλλά καί αύτό τό φρούριο κατε- 
λήφθη μέ έφοδο. Κατόπιν ό στόλος, άφού λεηλάτησε τά παράλια τής Κόριν
θου, στις άρχές τού χειμώνα έπέστρεψε στή Γένουα.

"Αν καί δέν έχουμε πολλές καί θετικές πληροφορίες γι* αυτό, πάντως φαί
νεται πώς είναι γεγονός δτι οί Έλληνες τής δυτικής Πελοποννήσου καί τής Στέ
ρεας, παίρνοντας θάρρος άπό τις επιτυχίες τού Doria, άρπαξαν τά δπλα καί
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σκότωσαν πολλούς Τούρκους. Γρήγορα όμως δέχθηκαν τά άντίποινα των Τούρ
κων, γιατί ό Doria δεν έξεστράτευσε εναντίον της Ναύπακτού ούτε καί άπο- 
βίβασε δυνάμεις για νά τούς ένισχύση.

Μετά την άποχώρηση τού χριστιανικού στόλου άρχίζει την άνοιξη τού 
1533 ή τουρκική άντεπίθεση. Παρόλο πού ή ισπανική φρουρά της Κορώνης 
έκανε πολλές επιδρομές ώς τήν Καλαμάτα, Μεθώνη, Πύλο καί άλλα σημεία 
της Μεσσηνίας, οί Τούρκοι άνακατέλαβαν εύκολα τήν Πάτρα, το Ρίο καί το Ά ν- 
τίρριο καί ισχυρές δυνάμεις τους πολιόρκησαν από την ξηρά τήν Κορώνη, ενώ 
στόλος 70 πλοίων άπέκλεισε τήν πόλη καί άπό τή θάλασσα. Οί πολιορκημένοι 
(φρουρά καί κάτοικοι) ύπέφεραν τρομερά άπό πείνα, αλλά τον Αύγουστο τού 
1533 ό στόλος τού Doria διέλυσε τον ναυτικό αποκλεισμό καί άνεφοδίασε τήν 
πόλη. Μετά άπό αυτό ή φρουρά μέ ορμητική έξοδο καταδίωξε καί τον τουρ
κικό στρατό της ξηράς, ένώ ό Doria έπέστρεψε στή Μεσσήνη της ’Ιταλίας.

Μετά τήν άναχώρηση τού στόλου οι Τούρκοι έπαναλαμβάνουν τήν πο
λιορκία της Κορώνης. Οί Τσπανοί μέ μιά τολμηρή καταδρομή χτυπούν αιφνι
διαστικά το τουρκικό στρατόπεδο της Άνδρούσας, επειδή όμως είναι λίγοι, 
δέν μπορούν νά.πετύχουν σοβαρά άποτελέσματα. Στην πόλη, έκτος άπό τήν 
πείνα, πέφτει καί πανώλης πού τσακίζει τή φρουρά καί τούς κατοίκους. ‘Έ τσι, 
στερημένοι καί άπό τή συμπαράσταση τού στόλου, άναγκάζονται νά παραδώ
σουν στούς Τούρκους τήν Κορώνη μέ όρους. *Η φρουρά έφυγε μέ οκτώ πλοία, 
πού έστειλε ό Κάρολος Ε' γιά τό σκοπό αύτό, τήν άνοιξη τού 1534, παίρνον
τας μαζί της τον οπλισμό καί τό πυροβολικό της. Μαζί μέ τή φρουρά έφυγαν 
καί οι περισσότεροι Έλληνες καί ’Αλβανοί κάτοικοι της Κορώνης, πού είχαν 
άγωνισθή στο πλευρό των Τσπανών έναντίον των Τούρκων. Οί φυγάδες 
αυτοί, άπό τά δεινά της πολιορκίας καί τήν πανώλη, έφθασαν σέ φρικτή κατά
σταση στήν Κάτω ’Ιταλία. Γιά νά τούς βοηθήση ό Κάρολος Ε ', τούς έδωσε 
χρηματική ενίσχυση καί r ove έγκατέστησε σέ διάφορες πόλεις της Κάτω ’Ιτα
λίας καί Σικελίας, όπως στή Νεάπολη, Μεσσήνη, Κατάνη, Ρήγιο καί άλλού, 
τούς έδωσε κτήματα, τούς άπάλλαξε άπό φόρους καί τούς ένίσχυσε καί μέ χρή
ματα, γιά νά χτίσουν τις έκκλησίες των. Τήν άνοιξη όμως τού 1534 ό Μπαρ- 
μπαρόσσα κάνει έπιδρομές στά παράλια της Άπουλίας καί ιδίως στο Ρήγιο, 
όπου είχαν έγκατασταθή πολλοί πρόσφυγες άπό τήν Κορώνη. Τότε αύτοί τρο
μοκρατημένοι μετοικίζουν στο εσωτερικό τής Καλαβρίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γιά τα γεγονότα αυτά της Κορώνης βλ. Σ ά 0 α, έν(Γ άν., σ. 102-112, όπου καί μνεία 

παλαιοτέρων πηγών, όπως του Β ο s i ο καί του G i ο ν i ο ή I Ο ν  i ο. Βλ. άκόμη καί μιά 
^ ΪΧ Ρ0^  ελληνική πηγή, τό «οδοιπορικόν») τού Κερκυραίου Ν ι κ ά ν δ ρ ο υ  Ν ο υ κ ί ο υ ,  
σ. 158-161, γιά τό όποιο θά μιλήσουμε παρακάτω, καθώς επίσης Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ ,  
ένθ* άν., τ. 3, σ. 135-138. Λεπτομέρειες βλ. στου Ά ν δ ρ έ α  Μ ο υ σ τ ο ξ ύ δ η ,  "Αλωσις, 
ύπεράσπισις καί έγκατάλειψις της Κορώνης υπό των δυνάμεων τού αύτοκράτορος Κοφόλου 
Ε ', περιοδ. «‘Ελληνομνήμων», τ. Α ', *Αθηναι 1843, σ. 142-159.
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3. 0  TPITO S TOYPKOBENETIKOE ΠΟΛΕΜΟΣ (1537-1540)

Μετά την υπογραφή της γαλλοτουρκικής συνθήκης του 1535 καί τήν 
όνομασία του Χαϊρεντίν ώς άρχιναυάρχου του τουρκικού στόλου, έχουμε στό 
χώρο του Ίονίου καί της Άδριατικής αρκετές πειρατικές έπιδρομές των Τούρ
κων καί συγκρούσεις μέ το στόλο του Καρόλου τού Ε \  Επίσης κατά τόν Μάϊο 
τού 1537 ό ίδιος ό Σουλεϊμάν μέ ισχυρές δυνάμεις της ξηράς ξεκινά από τήν 
Κωνσταντινούπολη καί, μέσω Θράκης καί Μακεδονίας, φθάνει στήν Αυλώνα, 
δπου καί στρατοπεδεύει. Τότε μάλιστα ένα τμήμα τού τουρκικού στρατού έπι- 
χειρεί jxoraia νά ύποτάΕη ττν όοεινή πεοιο/ή της Χιμάρας.

"Επειτα άπό ορισμένα επεισόδια καί απο παρακίνηση τού Χαϊρεντίν καί 
άλλων άξιωματούχων του, ό σουλτάνος άποφασίζει νά άρχίση τόν πόλεμο κατά 
της Βενετίας καί πρώτα νά καταλάβη τήν Κέρκυρα. Γιά τήν πολιορκία της 
Κερκύρας άπό τούς Τούρκους άρκετές πληροφορίες μάς δίνουν οί ιστορικοί 
της Βενετίας, δπως ό Parnla^ καί άλλοι, υπάρχει όμως καί μιά σύγχρονη έλ- 
ληνική πηγτι. τό «οδοιπορικόν» τού Κερκυραίου Νικάνδρου Νουκίου, γιά τόν 
όποιο καί θά κάνουμε ιδιαίτερα λόγο.

Τό πραγματικό όνομα τού Νικάνδρου είναι ’Ανδρόνικος, πού κατά μιά 
συνήθεια της έποχής μετατράπηκε προς τό άρχαϊκώτερο μέ μετάθεση τών συλ
λαβών σε Νίκανδρος (πρβλ. καί Νικόλαος-Λαόνικος, Νικόδημος-Δημόνικος). 
Ώ ς  δεύτερο όνομά του φέρεται τό Νούκιος (τό συναντούμε καί Νούκκιος ή Νούν- 
τζιος), πού ίσως έχει κάποια σχέση μέ τό λατινικό Nuncius (ίταλ. Nuncio =  
άγγελιοφόρος, πρέσβυς).

Ό  Νίκανδρος γεννήθηκε στά τελευταία χρόνια τού 15ου ή στις άρχές τού 
16ου αί. στήν Κέρκυρα καί παραβρέθηκε στήν πολιορκία της πόλης άπό τούς 
Τούρκους στά 1537, τήν οποία καί περιγράφει στο βιβλίο του. ’Αργότερα έγκα- 
ταστάθηκε στή Βενετία ώς άντιγρα<ρέας γειρογρά<ρων καί έργάσθηκε ώς έκδό- 
τηε βιβλίων (έχουμε μιά έκδοσή του στά 1542). Παράλληλα μπήκε στήν-ύπηρε- 
<&ατού Hurtado de Mendoza, * Ισπανού πρεσβευτή στή Βενετία, ώς άντιγρα- 
φέας χειρογράφων (ό Mendoza κατάρτισε μεγάλη συλλογή χειρογράφων, πού 
άποτέλεσε έναν άπό τούς πυρήνες τής βιβλιοθήκης τού Escorial). Ε κ ε ί 6 Νί
κανδρος έργάσθηκε ώς τά μέσα τού 1545. Τότε προσλαμβάνεται στο προσωπι
κό τού Gerard Veltwick de Ravenstein, πρεσβευτή τού Καρόλου Ε' στον 
Σουλεϊμάν. "Ετσι ό Νίκανδρος ταξιδεύει στήν Κωνσταντινούπολη καί άργότερα, 
μέ τήν ίδια ιδιότητα, στή Β. ’Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο, Όλλανδία, ’Αγγλία 
καί Γαλλία. Τέλος έπιστρέφει στή Βενετία, όπου καί χάνονται τά ίχνη του.

Τό έργο του, πού μάς ένδιαφέρει, έχει τόν τίτλο «’Αποδημίαν καί χω
ρίζεται σέ 3 βιβλία. Τό περιεχόμενό του άναφέρεται κυρίως στά ταξίδια τού 
Νικάνδρου στις εύρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν όμως καί μερικές σελίδες, όπου 
ό συγγραφέας μιλεϊ γιά τήν κατάληψη τής Κορώνης άπό τόν Doria στά 1532,
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τήν πολιορκία τής Κερκύρας στα 1537 και άλλα. Το έργο αυτό είχε μείνει κατά 
το μεγαλύτερο μέρος ανέκδοτο· μόνο το β' βιβλίο τυπο>θηκε μια φορά τό 1841 
άπό τον J. Λ. Cramer. Μερικά έπίσηε αποσπάσμ*-* δη·ΐί.*Εί?η/τ<τ στο περιο
δικό «Ιΐανδώρα» o ’ Ανδρέας λίουστοξύδης και στά 1865 ο γιος του Μιχαήλ 
δημοσίευσε στην Κέρκυρα μερικά κεφάλαια του γ ' βιβλίου. Τις πληροφορίες 
τού Νικάνδρου γιά τούς Έλληνες ανθρωπιστές στην Εύρώπη τις χρησιμοποίη
σε ό Ε. Egger στο βιβλίο του «L’ Hellenisme en France» (Paris 1869). Πλήρη 
άλλά δχι υποδειγματική έκδοση, έχουμε άπό τον J. Λ. de Foucault uc τον 
τίτλο: «Nicandre de Corey re, Voyages» (Paris, «Les Belles Liettres», 1962).

eH γλώσσα τού Νικάνδρου είναι άρχαΐζουσα μέ άνάμεικτα στοιχεία άπό 
τον 'Όμηρο ώς τούς τελευταίους χρονογράφους τού Βυζαντίου καί μέ άρκετά 
συντακτικά λάθη.

"Ας δούμε τώρα τά σχετικά μέ τήν πολιορκία της Κερκύρας. Ό  στρατός 
της ξηράς μέ τον σουλτάνο ξεκίνησε άπό τήν Λύλώνα καί μέσω ’Αργυρόκα
στρου έφθασε στήν περιοχή της Παραμυθίας. Στο πέρασμά του υπέταξε χωρίς 
μάχη τό φρούριο-τού Βουθρωτού. Στο μεταξύ ήλθε καί ό στόλος μέ άρχηγούς 
τον Χαϊρεντίν καί τον Λουτφή μπέη καί διαβίβασε άπό τις άκτές τής Η πείρου 
στά παράλια τής Κερκύρας τούς πεζούς. *0 τουρκικός στρατός κατέλαβε άμέ- 
σως τήν κατοικημένη περιοχή πού βρισκόταν έξω άπό τά τείχη της πόλης, 
αυτό πού ονομαζόταν τότε «Έμπορείον». Οι κάτοικοι τής συνοικίας αύτής, μή 
μπορώντας νά μπούν μέσα στήν περιτειχισμένη πόλη, γιατί είχαν κλείσει ήδη 
οί πύλες, κατέφυγαν άλλοι σέ πλοιάρια καί άλλοι σέ ένα άπότομο καί βραχώ
δες άκρωτήριο προς Α. τής πόλης, τό άκρωτήριο τού 'Αγίου Ισιδώρου (σή
μερα Κάβο-Σίδερος, δπου τό παλαιό φρούριο).

*Η φρουρά τής πόλης άποτελούνταν άπό 2.000 περίπου ’Ιταλούς στρα
τιώτες, άλλους τόσους Κερκυραίους καί τά πληρούματα 4 βενετικών πλοίων, καί 
ένισχυόταν καί άπό τούς 'Έλληνες κατοίκους τού νησιού, ενώ ή τουρκική δύ
ναμη, πού ήταν άρχικά 25.000 άνδρες, έφθασε τελικά τούς 40.000 άνδρες. 
Μολαταύτα ή ολιγάριθμη φρουρά άρνήθηκε νά παραδοθή καί έτσι τό ένα μέρος 
τού τουρκικού στρατού άρχισε τήν πολιορκία, ενώ τό άλλο λεηλατούσε καί ερή
μωνε τό έσωτερικό τού νησιού. Οί κάτοικοι τής ύπαίθρου, γιά νά σωθούν, κα
τέφυγαν στά βουνά, στά δάση καί στά έλη. ’Αρκετοί οχυρώθηκαν στο Ά γ γ ε -  
λόκαστρο (παλαιό βυζαντινό φρούριο στο δυτικό μέρος τού νησιού, κοντά στήν 
Παλιοκαστρίτσα) καί εκεί άντέταξαν σκληρή άμυνα.

Ό  Χαϊρεντίν, άφού τοποθέτησε τό πυροβολικό του σέ τρεις λόφους άπέ- 
ναντι άπό τήν πόλη, άρχισε τον βομβαρδισμό. Παράλληλα έβαλε εναντίον τών 
πλοίων τού λιμανιού καί ό τουρκικός στόλος. Τό βενετικό όμως πυροβολικό 
ήταν ισχυρότερο καί καλύτερα οργανωμένο καί ύπερίσχυσε. ’Επίσης ή φρουρά 
ίχ ι  μόνο άντιμετώπισε τις τουρκικές έφόδους, άλλά καί τμήματά της έκαναν
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άρκετές έξόδους καί καταδρομές εναντίον του τουρκικού στρατοπέδου. Ε πειδή  
λοιπόν τα πράγματα δέν προχωρούσαν ευνοϊκά, άρχιζε ο χειμώνας, είχε πέσει 
επιδημία στο στρατόπεδο καί κυρίως έπειδή υπήρχε φόβος μήπως έλθη ό στόλος 
του Doria, οί Τούρκοι άποφάσισαν στις 11 Σεπτεμβρίου να λύσουν τήν πο
λιορκία, άφοΰ πρώτα έκριναν σκόπιμο νά λεηλατήσουν, όσο μπορούσαν, τό νησί.

Τήν άπόφαση αυτή των Τούρκων άκολούθησαν σκηνές φρίκης. Ή  άρ- 
πακτική μανία τους έφθασε στο κατακόρυφο. Τότε άπήγαγαν άπό τό νησί καί 
20.000 περίπου σκλάβους, άνάμεσα στους οποίους καί τήν όμορφη έφτάχρονη 
Καλή Καρτάνου, πού έγινε άργότερα σύζυγος τού σουλτάνου Σελίμ, διατηρούν- 
τας όμως πάντα άγάπη για τούς χριστιανούς !. Ό  Χαϊρεντίν, άφού άρπαξε 
σκλάβους καί άπό τήν Κεφαλληνία, πέρασε στο Αίγαΐο.

Στο Αιγαίο ή δράση τού Χαϊρεντίν υπήρξε φοβερή. Κατέλαβε όλα σχε
δόν τά νησιά των Κυκλάδων έκτος άπό τήν Τήνο, πού ανήκαν στούς Βενετούς, 
τά λεηλάτησε καί άπήγαγε δεκάδες χιλιάδες σκλάβων. Οί πηγές τής έποχής, 
καί ιδίως τά «χρονικά», άναφέρουν μεγάλους άριθμούς αιχμαλώτων (Αίγινα 
5.000, Πάρος 7.000, Κέα 2.000, Σκιάθος 3.800, ’Ανάφη 600, Κύθηρα 7.000 
κ.ά.). Ό  φοβερός πειρατής έκανε άκόμη επιδρομές καί στήν Κρήτη, στις επαρ
χίες Ρεθύμνου καί Χανιών, καθώς καί σέ μερικά νησιά των Δωδεκανήσων. 
Συνολικά κατέλαβε 25 νησιά, πού ώς τότε ήταν κάτω άπό βενετική κυριαρχία.

Παράλληλα προς τις ναυτικές έπιχειρήσεις διεξάγεται καί πόλεμος στήν 
ξηρά. ’Από τήν άρχή οί Τούρκοι στρέφονται ‘έναντίον τού Ν^^πλίου. καί της 
Μονεμβασίας. των δυο βενετικών φρουρίων πού είχαν μείνει άκόμη στήν Πε
λοπόννησο. Ιδ ίω ς, μετά τή λύση τής πολιορκίας τής Κερκύρας, έντείνονται 
οί προσπάθειές των στον τομέα αυτό μέ άρχηγό τον Κασίμ μπέη, διοικητή 
της Ναυπάκτου. * Η πολιορκία τού Ναυπλίου διήρκεσε άπό τον Σεπτέμβριο τού 
1537 ώς τον Νοέμβριο τού 1538, καί κατά τό διάστημα αύτό οί Τούρκοι, παρ* 
όλες τις προσπάθειες, δέν μπόρεσαν νά κάμψουν τή σκληρή άντίσταση της 
φρουράς καί τών κατοίκων. Οί τελευταίοι έκαναν έπί πλέον καί τολμηρές νυ
κτερινές εξόδους καί καταδρομές. Έ τσ ι ό Κασίμ μπέης, άφού άφησε ένα τμή
μα στρατού γιά νά άπασχολή τή φρουρά τού Ναυπλίου, άποχώρησε μέ τό με
γαλύτερο μέρος τών δυνάμεούν του1 2.

1. Βλ. σχετικά τήν περιγραφή τού Ν ι κ ά ν δ ρ ο υ  Ν ο υ κ ί ο υ ,  βιβλ. γ ', κεφ. 85- 
86, πού κατακρίνει πολύ καί τή συμπεριφορά τών Ιταλών στρατιωτών μέσα στήν πσλιορ- 
κημένη πόλη.

2. Βλ. άναδημοσιευμένη στου Σ ά θ α, ένθ* άν., ύποσ. σ. 120-121, περιγραφή της πο
λιορκίας του Ναυπλίου άπό τόν Ψ ε υ δ ο - Δ ω ρ ό θ ε ο  Μ ο ν ε μ β α σ ί α ς .  Τό έργο 
αύτό, πού σώθηκε σέ πολλά χειρόγραφα, δημοσιεύθηκε γιά πρώτη φορά στή Βενετία στά 
1631 μέ τόν τίτλο «Βιβλίον ιστορικόν περιέχον έν συνόψει κ.λ.». Γιά τό περιεχόμενο, τΙς 
πηγές του κ.λ. βλ. G. Μ ο r  a ν  c s i k, Byzantinoturcica, τ. 1, (1958)*, σ. 412-413.
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Στο διάστημα αύτό ό πάπας Παύλος Γ' κατέβαλε μεγάλες προσπάθειεςγιά 
να συμφιλίωση τ™ Κάρολο Ε' της Γερμανίας μέ τον Φραγκίσκο Λ" της Γαλλίας 
καί να δργανώση σταυροφορία έναντίον των Τούρκων. *Αν καί δεν πέτυχε το 
σκοπό του, μολαταύτα ό πάπας κατόρθωσε νά γίνη στις 8 Φεβρουάριου τού 
1538 συμμαχία άνάμεσα στή Βενετία, τον ίδιο καί τον Κάρολο Ε'. Τότε συγ
κροτήθηκε καί στόλος 250 πλοίων άπό τούς τρεις συμμάχους μέ αρχηγό τον 
γνωστό Άνδρέα Doria (ναύαρχος τού παπικού στόλου ήταν ό πατριάρχης 
της Άκυληίας Marco Grimani καί τού βενετικού ό Vicenzo Capello). Α ρ 
χηγός των άγημάτων διορίσθηκε ό άντιβασιλιάς της Σικελίας Ferrando Gon- 
zaga.

Κατά τά τέλη Αύγουστου τού 1538 ό συμμαχικός στόλος έφθασε στην 
Κέρκυρα καί άπό εκεί στην ’Ηγουμενίτσα. Ό  Doria, αν καί διέθετε περισ
σότερα πλοία άπό τον Χαϊρεντίν, άτύχησε μάλλον σέ μιά ναυμαχία κοντά στην 
Πρέβεζα. Βέβαια δυο μήνες άργότερα ό Doria είχε μιά έπιτυχία: Στις 24 ’Ο
κτωβρίου τού 1*538, έπειτα άπό σκληρό άγώνα κατέλαβε τό φρούριο τού Ca- 
stelnuovo (Herdeg Novi) στις δαλματικές άκτές, αλλά αύτό δεν μετέβαλε 
την κατάσταση καί ό μουσουλμάνος άρχιπειρατής εξακολούθησε νά κυρίαρχη 
στη θάλασσα:

Στις αρχές τού 1540 ή Βενετία μέ τή μεσολάβηση τής Γαλλίας άναγκά- 
σ ηκε νά συνάφη ειρήνη υιέ τούς έξης όρους: Θά κατέβαλε στον σουλτάνο, σέ 
διάστημα τριών ετών, πολεμική άποζημίωση 300.000 δουκάτων, παραχω
ρούσε στούς Τούρκους όλα τά νησιά τού ’Αρχιπελάγους, πού είχε καταλάβει 
ό Μπαρμπαρόσσα, καί δυο φρούρια στή Δαλματία. ’Επίσης παρέδιδε τό Ναύ
πλιο καί τή Μονεμβασία, παρόλο πού οί δυο αύτές πόλεις δέν είχαν καταληφθή 
άπό τούς Τούρκους στο διάστημα τού πολέμου. ’'Ετσι ολόκληρη ή Πελοπόν
νησος πέρασε τότε στήν τουρκική κυριαρχία. Μαζί μέ τούς Βενετούς έφυγαν 
καί πολλοί "Ελληνες κάτοικοι πού βρήκαν άσυλο στήν Κρήτη καί στήν Κέρκυ
ρα. Περιγραφές τής έκούσιας αύτής έξορίας τών κατοίκων μάς δίνουν γράμ
ματα καί θρήνοι, γραμμένοι άπό τον πρωτοπαπά Ναυπλίου Νικόλαο Μαλαξό 
καί άπό τον μητροπολίτη Μονεμβασίας Μητροφάνη.

Μετά άπό τά γεγονότα αύτά ό τουρκικός στόλος κυριαρχεί στή Μεσό
γειο. Στά 1543 ό Μπαρμπαρόσσα, μαζί μέ τον γαλλικό στόλο, κυριεύει τή Νί
καια. Τον ίδιο χρόνο ό Φραγκίσκος Α' παραχωρεί στούς Τούρκους τη ναυτική 
βάση τής Τουλώνας, άλλά τον έπόμενο χρόνο τούς έδιωξε μέ κάποιο πρόσχημα.

Μιά άπό τις τελευταίες ναυτικές επιχειρήσεις τών Τούρκων είναι ή πο
λιορκία τής Μάλτας στά τον Πιαλή πασά καί τον Τοργούτ πασά.
Οί ’Ιππότες μέ τον Μεγάλο Μάγιστρο Jean de la Valette άπέκρουσαν τις φο
βερές έπιθέσεις τών Τούρκων καί ό Τοργούτ σκοτώθηκε. Γιά άντιστάθμισμα 
6 Πιαλή πασάς κατέλαβε τήν άνοιξη τού 1566 τή Χίο, πού άνήκε στούς Γε
νουάτες. Τήν ίδια χρονιά πέθανε καί ό σουλτάνος Σουλεϊμάν ό Μεγαλοπρεπής.
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lilli ΜΟΓΡΑΦΙΛ

—χετικά μέ τύν τρίτο τουρκοβενετικό πόλεμο βλ. στου X t κ ά ν 8 ρ ο υ Ν ο υ κ t ο υ, 
A~oSr<ui7,.l σ. IG0-I6T, — ά 0 α, Τουρκοκρχτουμένη Ελλάς* σ. 110-1 *20, Κ α ρ ο λ ί 8 ου, 
Ιστορίχ της Ελλάδος, π. Tii-iWO, ’Λ μ ά ν τ ο ·>, w/έσεις Ελλήνων καί Τούρκων, η. 166- 
108, Η α κ * λ ο ττ ο ύ λ ο υ, £ν0’ άν., τ. Η, σ. I 4H-17U, οττου καί ή προηγούμενη βιβλιο- 
γραφία. Γιά την πολιορκία της Μάλτας, έκτος άττύ τις ιταλικές πηγές, ύπάρχει καί τύ κρη- 
τικύ ποίημα του ' Α ν τ ω ν ί ο υ  *Λ */ έ λ η, πού τυπώθηκε στά 1571.

4. Η ΚΑΤΛΛΙΙΜΉ Τ ΙΙΣ  ΚΥΠΡΟΓ ΛΙΙΟ TOYS ΤΟΥΡΚΟΓΣ (1570-1571)

*Η μεγαλόνησος της Κύπρου άπό τά τέλη τού 12ου αίευνα ώς το 1489 
βρισκόταν κάτω άπό την έξουσία τού γαλλικού οίκου tc7>v Lusignans, στόν 
όποιο είχε παραχωρηθή ώς φέουδο κατά την τρίτη σταυροφορία άπό τον βα
σιλιά της ’Αγγλίας Ριχάρδο Α'. Τή χρονιά αυτή ή Βενετσιάνα Αικατερίνη 
Κορνάρου, χήρα τού τελευταίου ήγεμόνα ’Ιακώβου Lusignan καί επίτροπος τού 
άνήλικου γιου της, παραχώρησε την κυριαρχία τού νησιού στή Βενετία, πού 
κυβέρνησε άπό τότε την Κύπρο πληρώνοντας φόρο ύποτελείας στον σουλτάνο.

Οι Βενετοί εφάρμοσαν έκεΐ εύρύτατα τό τιμαριωτικό σύστημα. ’Εκτός 
άπό τούς Φράγκους γενικά, έγιναν καί πολλοί 'Έλληνες τιμαριούχοι (οί «άρ
χοντες»), πού συνεργάζονταν μέ τούς Βενετούς καί καταπίεζαν τούς συμπα
τριώτες τους. Οί περισσότεροι όμως άπό τούς "Ελληνες κατοίκους είχαν μετα- 
βληθή σέ δουλοπαροίκους, πού καλλιεργούσαν τά κτήματα των «άρχόντων», άγ- 
γαρεύονταν γιά νά χτίζουν κάστρα ή γιά νά ύπηρετούν με άλλους τρόπους τή 
βενετική Δημοκρατία. Τό άποτέλεσμα ήταν νά βλέπουν οί "Ελληνες μέ μίσος τή 
βενετική κυριαρχία, οί δουλοπάροικοι νά δραπετεύουν, όταν μπορούσαν, καί 
νά άποβλέπουν σέ μιά μελλοντική τουρκική κατάκτηση σάν σέ σωτήρια λύση. 
"Εχουμε μάλιστα καί περιπτώσεις συνεννοήσεων Ελλήνων μέ Τούρκους έναν- 
τίον των Βενετών1.

Μετά τήν έξάπλωση της τουρκικής κυριαρχίας ώς καί την Αίγυπτο (1517) 
ήταν πολύ φυσικό οί Τούρκοι νά άποβλέψουν καί στήν κατάληψη της Κύπρου, 
πού μπορούσε νά καταστή έπικίνδυνη γιά τις συγκοινωνίες τους μεταξύ Μ. 
’Ασίας καί Αίγύπτου. Μολαταύτα ό Σουλεϊμάν ό Μεγαλοπρεπής, αν καί κα
τέλαβε στά 1522 τή Ρόδο, έπειδή μπλέχθηκε άργότερα σέ μακρόχρονους πο
λέμους στήν κεντρική Εύρώπη, δέν άσχολήθηκε μέ τήν Κύπρο. ’Ακόμη καί 
στά τελευταία χρόνια της ζωής του, όταν σκέφθηκε νά καταλάβη τή μεγαλό- 
νησο, δέ θέλησε, χωρίς σοβαρή δικαιολογία, νά παραβή τή συνθήκη τού 1540 
καί ζήτησε νά έλθη σέ συνεννόηση μέ τόν γαλλικής καταγωγής οίκο τής Σα-

1. Βλ. σχετικά VI. L a m a n s k y ,  Secrets d'fitat de Venice, Πετρούπολις 1884.
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βοίας, πού διεκδικοΰσε την Κύπρο, καί νά την καταλάβη μέσω αύτού. Οί σχε
τικές δμως συνεννοήσεις ναυάγησαν τελικά.

Τον Σουλεϊμάν διαδέχθηκε στο θρόνο ό μέθυσος καί άνίκανος γιός του 
Σελίμ Β' (1566-1574), πού εξακολούθησε δμως νά εχη στήν υπηρεσία του 
τον μεγάλο βεζίρη του πατέρα του Μεχμέτ πασά Σόκολη, έξισλαμισμένο Σλά
βο, ικανότατο πολιτικό. Τήν ίδια έποχή άσκοΰσε στον σουλτάνο μεγάλη έπιρ- 
ροή ένας Εβραίος τυχοδιώκτης άπό τήν Πορτογαλία, ό τραπεζίτης ’Ιωσήφ 
Νάζη, πού είχε έγκατασταθή στήν Κωνσταντινούπολη. Ό  Νάζη, με άντάλ- 
λαγμα 6.000 δουκάτα, είχε όνομασθή δούκας της Νάξου καί νεμόταν τά εισο
δήματα τού νησιού αύτού, καθώς καί της Πάρου, Μήλου, Σύρου, Θήρας καί 
άλλων μικρότερων νησιών των Κυκλάδων, χωρίς βέβαια νά άπομακρυνθή ποτέ 
άπο τήν Κωνσταντινούπολη. Αύτός είναι πού έπεισε τον μέθυσο σουλτάνο νά 
καταλάβη τήν Κύπρο, χρησιμοποιώντας κυρίως το επιχείρημα δτι το νησί εί
ναι πολύ πλούσιο καί έπί πλέον παράγει καλό κρασί1.

'Όταν ό Σελίμ Β ' πληροφορήθηκε δτι μιά μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε 
το ναύσταθμο τής Βενετίας, άποφάσισε νά άρχίση τήν προετοιμασία της εκ
στρατείας μέ μυστικότητα, παρά τις άντιρρήσεις τού μεγάλου βεζίρη Μεχμέτ 
Σόκολη, πού είχε τήν γνώμη δτι δέν έπρεπε νά στραφούν έναντίον φιλικής δύ
ναμης, δπως ήταν τότε ή Βενετία, άλλά νά βοηθήσουν τούς καταδυναστευό- 
μενους Μαυριτανούς τής Τσπανίας. Τον σουλτάνο τον παρακινούσαν νά προχω- 
ρήση στήν έκστρατεία ό Πιαλή πασάς καί ό Λαλά Μουσταφάς, πού έγιναν 
άργότερα ό πρώτος άρχιναύαρχος καί ό δεύτερος άρχηγός τού στρατού ξηράς.

Οί προετοιμασίες τού σουλτάνου έγιναν αντιληπτές άπό τόν μπάιλο τής 
Βενετίας στήν Υψηλή Πύλη M arcantonio B arbaro, πού ειδοποίησε σχετικά τήν 
κυβέρνησή του, άλλά ή βενετική Γερουσία δέν έδωσε σημασία, γιατί πίστευε 
στήν έγγραφη υπόσχεση τού Σελίμ Β' δτι θά τηρήση τούς δρους τής ειρήνης 
τού 1540. Οί προειδοποιήσεις τού μπάιλου έπαναλήφθηκαν στις αρχές τού 
1570 μέ πιο συγκεκριμένες τή φορά αύτή πληροφορίες. Τότε μόνο κινήθηκαν 
οί Βενετοί* διέταξαν έπιφυλακή στούς κυβερνήτες τών νησιών τού Α ρ χ ιπε
λάγους, έτοίμασαν στόλο καί έστειλαν μερικές ένισχύσεις στήν Κύπρο.

'Όταν ό σουλτάνος έκρινε πώς ήταν άρκετά έτοιμος γιά τήν έκστρατεία, 
έστειλε στή Βενετία άντιπρόσωπό του, πού έπέδωσε ένα ιταμό τελεσίγραφο, 
γεμάνο άπό άπειλές, μέ τό όποιο ζητούσε νά τού παραδώσουν τήν Κύπρο, πού 
κατά τήν άποψή του τού άνήκε δικαιωματικά, γιατί υπαγόταν παλαιότερα στόν 
σουλτάνο τού Κάιρου2.

1. Γιά τό πρόσωπο αύτό βλ. τήν πρόσφατη μονογραφία του Ρ. G r u n e b a u m -  
Β a 11 i n, Joseph Naci due de Naxos, Paris 1968, όπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία.

2. Βλ. τό κείμενο του τελεσιγράφου στοΰ Σ  ά θ α, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, σ. 130-
131.
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Τόν ’Απρίλιο του 1570 ξεκίνησε έναντίον τής Κύπρου ή τουρκική άρμάδα 
μέ ίιοικητή τόν Πιαλή πασά. Ή  άρμάδα άποτελούνταν άπό 400 περίπου μι
κρά καί μεγάλα πλοία (πολεμικά και φορτηγά), ενώ στήν ’Αττάλεια ε ί/ε  συγ- 
κεντρωθή ισχυρός στρατός (80.000 πεζοί καί 2.500 ιππείς) μέ στρατηγό τον 
Λαλά Μουσταφά. Οί Βενετοί δέν διέθεταν παρά (>.0θΟ πεζούς καί 500 ιππείς. 
Κοντά σέ αύτούς έπιστρατεύθηκαν καί 4.000 περίπου "Ελληνες μέ αρχηγούς 
τούς Θωμά καί ’Ιωάννη Συγκλητικό, Ροντάκη, Μεγαδούκα Λάσκαρι, Πα- 
λαιολόγο, Φίλιππο Λάσκαρι καί άλλους. Οί περισσότεροι όμως άπό τούς "Ελ
ληνες στρατιώτες ήταν απόλεμοι. Τελικά άπό τούς 'Έλληνες μαχητές σκο
τώθηκαν οί τρεις χιλιάδες. Οί δυνάμεις τών Βενετών ήταν σκορπισμένες στις 
φρουρές τών διαφόρων πόλεων, δεν είχαν διαθέσιμα όπλα γιά νά έξοπλίσουν 
καί άλλους "Ελληνες καί τά πολεμοφόδια καί τά τρόφιμά τους ήταν περιορι
σμένα. Οί Βενετοί, έπειδή σκέφθηκαν ότι τά στρατεύματά τους δέν έπαρκού- 
σαν ούτε νά φρουρήσουν όλες τις πόλεις ούτε κάν νά εμποδίσουν τήν άπόβαση 
τών Τούρκων καί νά τούς άντιμετωπίσουν σέ μάχη κατά παράταξη, έδιωξαν 
τόν περισσότερο άμαχο πληθυσμό στά βουνά καί αυτοί κλείσθηκαν σέ δυό κά
στρα, της Λευκωσίας (Nicosia) καί της Άμμοχώστου (Famagusta).

"Ετσι ή τουρκική άρμάδα έφθασε άνεμπόδιστη στό νότιο μέρος τού νησιού 
καί, άφού προσέγγισε πρώτα στήν Πάφο, κατέπλευσε στις 2 ’Ιουλίου στή Λε
μεσό, πού τήν λεηλάτησε καί τήν έκαψε. Μέσα στήν πόλη όμως οί Τούρκοι 
δέν βρήκαν κατοίκους γιατί όλοι είχαν καταφύγει στά βουνά. ’Έ πειτα άπό 
δυό μέρες οί Τούρκοι λεηλάτησαν καί έκαψαν καί τόν Λάρνακα καί ύστερα 
προχώρησαν προς το έσωτερικό, προς τή Λευκωσία, χωρίς νά συναντήσουν 
καμιά σοβαρή άντίσταση. Στό πέρασμά τους λεηλατούσαν τά χωριά καί 
σκλάβωναν τούς κατοίκους, τούς οποίους μαζί μέ τήν άλλη λεία τούς κατέβα
ζαν στήν παραλία, άπό όπου τούς έστελναν μέ πλοία στήν Καραμανία.

Στις 26 Ιουλίου τού 1570 άρχισε ή πολιορκία τής Λευκωσίας, πού κρά
τησε συνολικά 45 μέρες. Οί πολιορκημένοι άμύνθηκαν μέ σθένος καί έκαναν 
έξόδους έναντίον τών έχθρών, άλλά τό ισχυρό πυροβολικό τών Τούρκων, οί 
πολλές ύπονομεύσεις, οί έπιχωματώσεις καί οί άλλεπάλληλες ορμητικές έφο
δοι έκαμψαν τήν άντίστασή τους. Επιπλέον άρχισαν νά λείπουν άπό τήν πόλη 
τά τρόφιμα καί τά πυρομαχικά. Τέλος, στις 9 Σεπτεμβρίου, μέρα Σάββατο, 
κατά τά ξημερώματα άρχισε ή γενική έπίθεση τών Τούρκων, πού κατόρθω
σαν νά καταλάβουν τήν πόλη. Επακολούθησε τριήμερη σφαγή καί αιχμαλω
σία τών κατοίκων, καθώς καί λεηλασία τών έκκλησιών, τών άρχοντικών πα- 
λατιών καί τών άλλων σπιτιών, πού δέν είχε προηγούμενο. Πριν άπό τήν πο
λιορκία ή Λευκωσία άριθμούσε συνολικά 56.500 κατοίκους, άπό τούς οποίους 
1.300 ’Ιταλοί. Ά πό  τόν άριθμό αύτό κατά τήν κατάληψη τής‘πόλης σφάχθη- 
καν περισσότεροι άπό 20.000 καί άλλοι τόσοι σκλαβώθηκαν. Ούσιαστικά δη
λαδή ή πόλη έρήμώθηκε. Ό  Μουσταφά πασάς διέταξε νά θάψουν τούς νεκρούς
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Τούρκους, νά κάψουν τά πτώματα των χριστιανών, μετέτρεψε την εκκλησία 
της * Αγίας Σοφίας (λατινική μητρόπολη) σέ τζαμί, δπου και προσκύνησε στις 
15 Σεπτεμβρίου καί, άφοΰ έπισκεύασε τά τείχη καί άφησε φρουρά, στράφηκε 
εναντίον της Άμμοχώστου.

Την Αμμόχωστο την υπεράσπιζε φρουρά 4.000 άνδρών (οί περισσότε
ροι ήταν εξοπλισμένοι 'Έλληνες άστοί καί χωρικοί) καί 200-300 ’Αλβανοί 
καί 'Έλληνες μισθοφόροι. Φρούραρχος της πόλης ήταν ό Marcantonio Bra- 
gadino, γενναίος πολεμιστής καί οργανωτικό μυαλό, πού είχε προετοιμάσει, 
δσο γινόταν συστηματικά, τήν άμυνα. Επιπλέον οί τουρκικές φρικαλεότητες 
στή Λευκωσία είχαν διαλύσει τις ουτοπίες των 'Ελλήνων. Α κόμη, οί πολιορ- 
κημένοι πίστευαν δτι άπό ώρα σέ ώρα θά έφθανε βενετική βοήθεια άπό τή θά
λασσα. Στις τουρκικές δμως δυνάμεις είχαν προστεθή, άπό τή φήμη της λαφυ
ραγωγίας καί τή δίψα τού κέρδους, καί άρκετές άλλες χιλιάδες μουσουλμά
νων άπό τις άπέναντι άσιατικές άκτές.

Ή  πολιορκία της ’Αμμοχώστου άπό 200-250.000 Τούρκους άρχισε 
στις 24 Σεπτεμβρίου τού 1570 καί κράτησε ένδεκα ολόκληρους μήνες, ως τον 
Αύγουστο τού 1571. Α φού άπέτυχαν οί πρώτες επιθέσεις τών Τούρκων, ή 
άρμάδα τους φόρτωσε τούς αιχμαλώτους καί τά λάφυρα καί γύρισε στήν Κων
σταντινούπολη στις 14 Δεκεμβρίου. Στήν Α μμόχωστο έμεινε μόνο ό στρατός 
τής ξηράς, γιά νά συνέχιση τήν πολιορκία, καί 8 γαλέρες πού άπέκλεισαν τό 
λιμάνι. Τότε ήλθοεν 12 βενετικά πλοία πού κατέστρεψαν τον τουρκικό στο
λίσκο καί άνεφοδίασαν τούς πολιορκημένους. Ε π ίσ η ς τά πλοία μετέφεραν 
καί λίγες στρατιωτικές ενισχύσεις. Λίγο αργότερα ήλθαν καί μερικές άλλες 
ενισχύσεις καί τό γεγονός αύτό έδωσε κάποιο θάρρος στούς πολιορκημένους. 
'Ό μως καί πάλι ή φρουρά καί τά έφόδια δέν ήταν άρκετά. Πάντως ό B ragadi- 
no πήρε σοβαρά μέτρα: έπισκεύασε τό κάστρο, γύμναζε τούς πολίτες καί τούς 
χωρικούς, έστειλε έξω στά χωριά καί άλλους άμάχους καί διέταξε νά γίνεται 
ή διανομή τού ψωμιού μέ ένα είδος δελτίου. Οί άξιόμαχοι άνδρες μέσα στήν 
Αμμόχωστο έφθασαν τώρα τούς 7.000 περίπου.

Παράλληλα προς τις ένέργειες αύτές τών Βενετών καί ό Λαλά Μουσταφά 
πασάς συνέχιζε τις προετοιμασίες του γιά τήν άνοιξιάτικη επίθεση. Ε π ίσ ης 
στις άρχές Απριλίου τού 1571 ήλθε πάλι άπό τήν Κωνσταντινούπολη τουρκικός 
στόλος 80 πλοίων, πού έφερε νέα στρατεύματα καί έφόδια, καί άπό τά μέσα τού 
ίδιου μήνα ξανάρχισε ένας σκληρός άγώνας. Οί Τούρκοι βομβάρδιζαν αδιάκοπα 
τά τείχη, ιδίως τις πύλες, ένώ παράλληλα χιλιάδες άνδρες έσκαβαν υπονόμους 
γιά άνατινάξεις. Παρά τις σοβαρές άπώλειές τους οί Τούρκοι συνέχιζαν μέ άμεί- 
ωτη ένταση τον άγώνα, ένώ οί πολιορκημένοι αναγκάστηκαν νά άρχίσουν τις 
οικονομίες στά πυρομοβχικά. Κατά τά μέσα ’Ιουνίου οί Τούρκοι κατέλαβαν τό 
έξωτερικό περιτείχισμα καί άρχισαν νά γεμίζουν τήν έσωτερική τάφρο. Τέ
λος, έπειτα άπό άλλεπάλληλες έπιθέσεις καί υπονομεύσεις τών Τούρκων καί
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Ιδίως έξ αίτίας της πείνας πού μάστιζε τούς πολιορκημένους, δ Bragadino, 
πιεζόμενος άπό τό λαύ καί τό στρατό, άποφάσισε νά συνθηκολογήση, καί τήν 
1η Αύγούστου ζήτησε νά έλθη σέ έπαφή μέ τόν Μουσταφά πασά.

Έ πειτα  άπύ σχετικές συνεννοήσεις οί δυό άντίπαλοι κατέληξαν στήν παρα
κάτω συμφωνία : Νά γίνη σεβαστή ή ζωή των κατοίκων καί των στρατιωτών 
καί νά βγουν άπύ τήν πόλη οί στρατιώτες καί οί αρχηγοί τους μέ τά όπλα τους 
καί 5 κανόνια. Οί Τούρκοι νά διαθέσουν πλοία γιά νά τούς μεταφέρουν στήν 
Κρήτη, τόσο τούς στρατιώτες όσο καί τούς πολίτες πού θά ήθελαν νά φύγουν. 
Σέ όσους 'Έλληνες θά έμεναν, οί Τούρκοι υπόσχονταν νά τούς άφήσουν έλεύ- 
θερους, νά μή πειράξουν τις περιουσίες των καί νά τούς έπιτρέψουν νά άσκοΰν 
έλεύθερα τά θρησκευτικά τους καθήκοντα στίς εκκλησίες των. Τούς παραπάνω 
όρους τούς ύπέγραψε καί τούς έπιβεβαίωσε μέ όρκο καί ό Μουσταφά πασάς, 
άλλά στίς 4 Αύγούστου παρασπονδώντας συνέλαβε τόν Bragadino καί τούς 
άλλους άξιωματούχους μέ τήν ακολουθία τους, πού είχαν πάει νά τόν έπισκε- 

Όλους τούς άλλους τούς σκότωσαν άμέσως οί Τούρκοι καί τόν Braga-Γ* ♦//ίουν.
dino, άφού έπί μέρες τόν βασάνισαν σκληρά, τελικά τόν έγδαραν ζωντανό.

Στίς 9 Αύγούστου ό Μουσταφά πασάς μπήκε θριαμβευτικά στήν ’Αμμό
χωστο καί προσκύνησε στήν έκεϊ έκκλησία της Α γίας Σοφίας (λατινική έκκλη- 
σία πού μετατράπηκε σέ τζαμί). Διέταξε νά σκλαβώσουν όλους τούς ύπόλοι- 
πους Φράγκους άλλά, προσωρινά τουλάχιστο, τήρησε τούς όρους της συμφωνίας 
πού άφορούσαν τούς "Ελληνες. "Ενα μήνα άργότερα γύρισε θριαμβευτής στήν 
Κωνσταντινούπολη.

Ή  τουρκική κατάκτηση είχε όλέθριες συνέπειες γιά τήν Κύπρο. Κατά τίς 
σύγχρονες πηγές («χρονικά») 40.000 άνθρωποι σφάχθηκαν καί 300.000 σκλα
βώθηκαν (άριθμός υπερβολικός). Είναι βέβαια γεγονός ότι οί Τούρκοι κατάρ
γησαν τίς ταξικές διαφορές στό νησί καί οί «άρχοντες» καί «πάροικοι» Ισοπε
δώθηκαν. Τά μεγάλα κτήματα δημεύθηκαν, οί «πάροικοι» άπελευθερώθηκαν, 
άλλά όλοι έγιναν τό ίδιο δούλοι στούς Τούρκους. Επίσης ή ’Ορθόδοξη Έκκλη
σία άνέκτησε τή θέση της καί στό νησί ξαναδιορίστηκε δρθόδοξος άρχιεπίσκοπος. 
Πέρα όμως άπό τά τυπικά αύτά προνόμια οί Κύπριοι δέν άπέκτησαν κανένα 
άλλο ουσιαστικό προνόμιο, όπως μερικές ελληνικές πόλεις ή περιοχές, πού είχαν 
ύποταχθή χωρίς άντίσταση. Γι’ αύτό καί ή θέση τών Ελλήνων έκεϊ έγινε πολύ 
γρήγορα άσχημη. Ό  συστηματικός μάλιστα έποικισμός Τούρκων στό νησί, 
πού άκολούθησε, χειροτέρεψε τή θέση .τών Χριστιανών, μέ άποτέλεσμα νά έπα- 
κολουθήσουν έξισλαμισμοί καί νά έμφανισθούν καί έκεϊ κρυπτοχριστιανοί, γνω
στοί μέ τό όνομα «λινοβάμβακοι». Αύτό βέβαια δέν σημαίνει ότι κάμφθηκε τό 
έθνικό φρόνημα τών Κυπρίων γιατί, όπως θά δούμε στόν οίκεϊο τόπο, λίγες δε
καετίες μετά τήν κατάκτηση τού νησιού τους, οί Κύπριοι άρχίζουν’τίς έπαφές 
τους μέ τή Δύση γιά τήν δργάνωση άπελευθερωτικών κινημάτων.
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ΟΙ έλληνικές πηγές πού άναφέρονται στήν πολιορκία καί τήν άλωση της Κύπρου άπό 
τούς Τούρκους είναι λίγες. Πρόκειται για μερικές <^Ι^ηιή'**»φ* καί τά σχετικά χωρία των 
διαφόρων κωδίκων του χρονικού του Τευδο-ΔωροΒέου (βλ. ft. ΎΑ μ ά ν τ ο υ, Τρεις άγνω
στοι κώδικες του Χρονογράφου, «Ελληνικά» 1 (1928), Ιδίως σελ. 50-58 καί 68-70, όπου 
σχετικά μέ τήν Κύπρο άποσπάσματα καί παράθεση βιβλιογραφίας). Καλύτερη πηγή γιά 
τά γεγονότα είναι τό Χρονικό ένός ’Ιταλού, του *Άγγελου Calepio, πού υπήρξε αύτόπτης 
μάρτυρας. Τ ίολύ χμήυιμες έττίσης πληροφορίες καί έκτενη-περίγραφήΡτών γεγονότων μας 
δίνει τό μεταγενέστερο έργο τού άρχιμανδρίτη Κ υ π ρ ι α ν ο ύ ,  ‘Ιστορία χρονολογική της 
νήσου Κύπρου, έρανισθεΐσα κ.λ., Βενετία 1788, σχ. 4ο, β' έκδοση στή Λευκωσία τό 1902. 
Περιγραφή τού βιβλίου αύτοΰ βλ. στοΰ E m . L e g r a n d. Bibliographic hell£nique du 
dix-huitifcme sifccle, τ. 2ος, Paris 1928, σ. 487-489. άργιιχανδρίτηε Κυπριανό^νιά 
τό βιβλίο του αύτό είχε έργασθή κυρίως στίς βιβλιοθήκες τής Βενετίας, μελετώντας τά ξένα 
συγγράμματα (τά σχετικά μέ τήν πολιορκία καί τήν άλωση τής Κύπρου άποσπάσματα άνα- 
δημοσιεύει ό Σ ά θ α ς, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, σ. 131-163). *Από τή νεώτερη βιβλιο
γραφία βλ. Κ α ρ ο λ ί δ ο υΐ ένθ* άν.  ̂ σ. 339-341Τ *Α μ ά ν τ ο υ, Σχέσεις Ελλήνων καί 
Τούρκων, σ. 173-179; $tal Ιδίως S i r  G e o r g e  H i l  1, A  History of Cyprus, τ. 3, 
Cambridge 1948, σ. 95ίΓ καί έξης, καί Β α κ α λ ο π ο ύ  λ ο υ, ένθ* άν., τ. 3, σ. 241-252. 
Πρέπει τέλος νά μνημονεύσουμε έδώ καί τόν «θρήνο» γιά τήν άλωση τής Κύπρου πού άποδί- 
δεται στόν Κύπριο λόγιο Σολομώντα Ροδινό (906 πολιτικοί όμοιοκατάληκτοι στίχοι). Τό έρ
γο αύτό, άν καί δεν έχη μεγάλη φιλολογική άξία, είναι χρήσιμο γιά τόν Ιστορικό, γιατί ό 
Ροδινός έζησε ό ίδιος τά γεγονότα πού περιγράφει Τό ποίημα δημοσιεύθηκε γιά πρώτη 
φορά άπό τόν Σ. Μ ε ν ά ρ δ ο  στόν τ. 6 τού «Δελτίου τής ‘Ιστορικής καί Εθνολογικής 
‘Εταιρείας». Γιά τόν Ροδινό καί τό περιεχόμενο τού «θρήνου» του βλ. B d r j e  Κ η δ S, 
L’histoire de la li te ra tu re  ηέο-grecque. La pSriode jusqu’en 1821, Uppsala 1962, σ. 
184-186, όπου καί παράθεση βιβλιογραφίας γιά τήν κυπριακή γενικά λογοτεχνία.

5. Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ (SACRA LIGA)
ΚΑΙ Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗ Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Ή  TOY LEPANTO 

(7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1571)

«
‘Όταν οί Βενετοί άντιλήφθηκαν τήν έπικείμενη έκστρατεία των Τούρκων 

έναντίον τής Κύπρου, ζήτησαν τή βοήθεια τής χριστιανικής Εύρώπης καί μέ 
τή μεσολάβηση καί τίς ενέργειες του δραστήριου πάπα Πίου του Ε ' ύπεγράφη 
τελικά ή συμμαχία μεταξύ ‘Ισπανίας, Βενετίας καί πάπα, πού είναι γνωστή 
στήν Ιστορία ώς Sacra Liga. Ή  συμφωνία ύπογράφηκε στίς 20 Μαΐου 1571, 
έπειτα άπό μακρόχρονες διαπραγματεύσεις, καί προσχώρησαν σ’ αυτήν καί ό 
δούκας τής Σαβοΐας, ή Γένουα^αί τό Τάγμα τής Μάλτας.

‘Η συμμαχία αυτή ήταν πραγματικά ενα μεγάλο διπλωματικό έπίτευγμα, 
γιατί άνάμεσα στίς παραπάνω δυνάμεις υπήρχαν τεράστιες διαφορές, σχεδόν 
εχθρότητες. Οί ‘Ισπανοί έβλεπαν μέ καχυποψία τή Βενετία, γιά τήν οποία είχαν 
τήν γνώμη 6τι θά συμφωνούσε μέ τούς Τούρκους μόλις τά συμφέροντά της θά
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της τό υπαγόρευαν. Τήν ίδια γνώμη μέ τους * Ισπανούς είχε καί ό πάπας. Οί 
ΒενετοΙ πάλι, έκτός άπό τις άλλες δυσχέρειες πού προέβλεπαν, δέν πίστευαν στο 
άποτέλεσμα μιας τέτοιας συμμαχίας, γιατί θυμοΰνταν τήν άποτυχία μιας παρό
μοιας προηγούμενης συνθήκης τού 1538.

Τέλος, κάτω άπό τήν πίεση των γεγονότος, άρχισαν στή Ρώμη, τόν Ιούνιο 
τού 1570, οΐ προκαταρκτικές συζητήσεις. Ό  Φίλιππος Β' της Ισπανίας (γιός 
τού Καρόλου Ε') βρίσε άντιπροσώπους του τούς καρδιναλίους Pacheco, Gran- 
vella καί τόν Juan  de Zuniga, ή Βενετία τόν πρεσβευτή της Μιχαήλ Suriano, 
καί 6 πάπας τούς καρδιναλίους Morone, Cesi, Grasis, Aldobrandini, Alessan- 
drino καί Rusticucci.

'Από τήν πρώτη κιόλας συνεδρία φάνηκε ή δυσκολία της συνεννόησης 
καί ώς τό τέλος οί συζητήσεις διακόπηκαν τρεις φορές : Αύγουστος - ’Οκτώ
βριος 1570, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1571 καί Μάρτιος - Μάιος 1571. Κατά 
τή δεύτερη μάλιστα διακοπή ή Βενετία έπιχείρησε νά έλθη σέ συνεννόηση μέ 
τούς Τούρκους, στέλνοντας ειδικό άπεσταλμένο στήν Κωνσταντινούπολη, 6που 
έξ άλλου δέν είχαν σταματήσει ποτέ οί έπαφές άνάμεσα στόν Βενετό μπάιλο καί 
τόν μεγάλο βεζίρη Μεχμέτ Σόκολη. Καί ή Βενετία έβαλε τήν υπογραφή της στή 
συνθήκη μόνο όταν έχασε κάθε έλπίδα συνδιαλλαγής μέ τήν Πύλη.

Οί άντιπρόσωποι τού πάπα πρότειναν νά πάρουν ως βάση γιά τό κείμενο 
της νέας συμμαχίας τή συμφωνία τού 1538, τροποποιημένη άνάλογα μέ τις τω
ρινές συνθήκες, καί ώς τόν Σεπτέμβριο δλοι είχαν συμφωνήσει στα εξής βασι
κά σημεία: * Η συμμαχία θά είχε Ισχύ τουλάχιστο γ ιά ^ χ ρ ό ν ια , θά ήταν άμυν- 
τική καί έπιθετική έναντίον των Τούρκων καί θά στρεφόταν έξ ίσου καί εναν
τίον των μουσουλμάνων τής Β. Αφρικής (αίτημα των Τσπανών). Επίσης συμ
φώνησαν καί στό πρόσωπο τού άρχιναυάρχου (ό έτεροθαλής άδελφός τού Φιλίπ
που Β' Don Juan de Austria), καθώς καί στήν κατανομή των δαπανών (3/6 οί 
'Ισπανοί, 2/6 οί Βενετοί καί 1/6 ό πάπας). Ό  σημαντικώτερος δρος τής συμφω
νίας ήταν δτι άπαγορευόταν στόν καθένα άπό τούς συμμάχους νά διαπραγματευθή 
χωριστή είρήνη μέ τήν Πύλη χωρίς τήν έγκριση τών άλλων. Τό σχέδιο αυτό της 
συνθήκης τό έστειλαν οί άντιπρόσωποι στις κυβερνήσεις τους γιά έγκριση καί 
είναι σχεδόν τό ίδιο πού ύπογράφηκε τελικά στις 20 Μαίου τού 1571. Πέντε 
μέρες άργότερα, στις 25 Μαίου, ή Sacra Liga άνακοινώθηκε καί γιορτάσθηκε 
έπίσημα στή βασιλική τού Α γίου Πέτρου στή Ρώμη. Αμέσως μετά τήν υπο
γραφή τής συνθήκης ό πάπας έπανέλαβε τις εκκλήσεις του καί πρός τούς άλ
λους χριστιανούς ήγεμόνες τής Εύρώπης νά προσχωρήσουν σ’ αυτήν. Έγραψε, 
χωρίς δμως άποτέλεσμα, στόν αυτοκράτορα Φερδινάνδο Α ' τής Αύστρίας (άδελ- 
φό τού Καρόλου Ε '), στόν Κάρολο Θ' τής Γαλλίας καί στους ήγεμόνες τής 
Πορτογαλίας, Πολωνίας καί Ρωσίας.

Τό έπίσημο κείμενο τής συνθήκης ήταν γραμμένο λατινικά καί μιλούσε 
γιά ένα ccfoedus perpetuum» (=διαρκή συμμαχία). Μολαταύτα δέν προέβλεπε
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στρατιωτική συμφωνία παρά μόνο γιά τρία χρόνια (1571-1573)* μέ βάση τή 
συμφωνία αύτή οί σύμμαχοι ήταν υποχρεωμένοι κάθε χρόνο νά στέλνουν άπό 200 
πολεμικά καί 100 έμπορικά πλοία μέ άγήματα 50.000 στρατιωτών καί 4.500 
ιππέων. Ό  στόλος αύτός θά στρεφόταν καί έναντίον των μουσουλμάνων της Β. 
’Αφρικής, καί οί δαπάνες, άν ό πάπας βρισκόταν σε άδυναμία νά πληρώση, θά 
μοιράζονταν μεταξύ ‘Ισπανίας καί Βενετίας σε άναλογία 3/5 προς 2/5.

Ό  βασιλιάς της Γαλλίας Κάρολος Θ' (έγγονος τού Φραγκίσκου Α') δεν 
θέλησε νά πάρη μέρος στον άντιτουρκικό αύτό συνασπισμό. ’Αντίθετα, σέ δλο 
το διάστημα των συζητήσεων, άκολουθώντας την φιλοτουρκική πολιτική τού 
παππού του, προσπάθησε νά τορπιλλίση κάθε συμφωνία μεταξύ ‘Ισπανίας καί 
Βενετίας καί πρόσφερε στήν τελευταία τή μεσολάβησή του γιά τήν ειρήνευσή 
της μέ τήν Τουρκία.

Μετά τήν υπογραφή της συνθήκης άρχισε ή προετοιμασία-πών ναυτικών 
δυνάμεων τής έκστρατείας αύτής, πού δ ή ^ ^όυη|ΐάίτθηνρ «13η ^ητιι^ηφηρΕ*]^  
Οι ‘Ισπανοί καί ό πάπας είχαν ύποσχεθή στούς Βενετούς, μέ χωριστή συμφωνία, 
δτι οί δυνάμεις τδυς θά βρίσκονταν στο Otranto κατά τά τέλη Mat ου τού 1571 
(πράγμα άδύνατο μέσα σέ δέκα μέρες). Τήν προετοιμασία τού ισπανικού στό
λου εμπόδισε καί ή κακή σοδειά της ‘Ισπανίας στά 1570, πού έφερε δμως καί 
ένα καλό : τήν παράδοση άπό τήν πείνα τών τελευταίων Μαυριτανών άνταρτών 
τής Granada. Τελικά δλος ό στόλος (ισπανικός καί βενετικός) έφοδιάσθηκε 
στήν ’Ιταλία (Νεάπολη καί Σικελία), δπου ή σοδειά ήταν καλή. Το γεγονός 
αύτό κάνει τον Γάλλο ιστορικό F. Braudel νά παρατηρή πολύ σωστά, δτι χωρίς 
τό σιτάρι, τό κριθάρι καί τά ιταλικά τυριά, χωρίς τό κρασί τής Νεάπολης, ποιος 
ξέρει άν θά γινόταν τό θαύμα τής ναυμαχίας τής Ναυπάκτου.

Κατά τά τέλη ’Ιουνίου τού 1571 ξεκίνησε άπό τήν ‘Ισπανία μέ ένα μέρος 
τού στόλου ό Don Juan καί πήγε στή Γένουα, δπου έμεινε ώς τις 5 Αύγού- 
στου γιά νά πάρη έφόδια, 1.000 ’Ιταλούς καί 8.000 Γερμανούς στρατιώτες. 
"Γστερα έπλευσε στή Νεάπολη καί στις 24 Αύγούστου βρισκόταν στή Μεσσή
νη. Έ κεΐ συγκεντρώθηκαν καί τά πλοία τών άλλων συμμάχων. Πολλές ιτα
λικές πόλεις έστειλαν ένισχύσεις σέ στρατό ξηράς, άλλά ή κύρια δύναμη πού 
έπάνδρωσε μέ άγήματα τά πλοία, άκόμη καί τά βενετσιάνικα, ήταν οί σκληρο
τράχηλοι ‘Ισπανοί πολεμιστές. ‘Η εικόνα πού παρουσίαζε ό χριστιανικός στό
λος άπό άποψη οργάνωσης δέν ήταν καθόλου καλή, άλλά χάρη στήν ισχυρή προ
σωπικότητα τού Don Juan καί στήν άγαστή συνεργασία του μέ τούς άξιωμα- 
τούχους τών άλλων συμμάχων δλα μπήκαν σέ τάξη. Διοικητής τού βενετικού 
στόλου ήταν ό Sebastiano Venier (άργότερα δόγης), τού παπικού ό Marcan- 
tonio Colonna καί τού ισπανικού ό ’Ιωάννης Άνδρέας Doria (άνεψιός τού 
γνωστού ναυάρχου Doria). ’Αρχιστράτηγος ό Don Juan de Austria. Στή 
Μεσσήνη έφθασε καί ή είδηση τής πτώσης τής Άμμοχώστου καί τού τραγι
κού θανάτου τού Bragadino καί τών άλλων Βενετών άξιωματούχων, πράγμα
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πού έξόργισε τούς χριστιανούς καί τούς γέννησε ενα αίσθημα άντεκδίκησης.
ΣτΙς 16 Σεπτεμβρίου τού 1571 ο χριστιανικές στόλος ξεκίνησε άπό τή 

Μεσσήνη καί, αφού πέρασε άπό την Κέρκυρα, αγκυροβόλησε στις 2 Όκτωβρίου 
στό λιμάνι της "Ηγουμενίτσας. Έ κεΐ πληροφορήθηκαν οί αρχηγοί του οτι ό 
τουρκικός στόλος είχε συγκεντρωθή στη Ναύπακτο καί αποφάσισαν νά προ
χωρήσουν για νά τον συναντήσουν.

Ά πό  την άλλη πάλι πλευρά ό Τούρκος άρχιναύαρχος Μουεζίν Ζαδέ Άλής, 
παρά τήν άντίθετη γνούμη ορισμένων πασάδων του, όταν έμαθε την άφιξη τού 
χριστιανικού στόλου στις ήπειρωτικές άκτές, άποφάσισε νά τού έπιτεθή στό 
στενό μεταξύ ’Ηπείρου καί Έπτανήσου.

Έ τσ ι τό πρωί της 7ης Όκτωβρίου 1571, μέρα Κυριακή, οί δυό μεγάλες 
άρμάδες βρέθηκαν ξαφνικά άντιμέτωπες στην έξοδο τού Κορινθιακού κόλπου, 
κοντά στό σύμπλεγμα των μικρών νησιών Έχινάδων (Κουρτσολάρια). "Ο χρι
στιανικός στόλος άποτελούνταν άπό 207 γαλέρες(105 βενετικές, 81 ισπανικές, 
12 παπικές, 3 τών "Ιπποτών της Μάλτας, 3 τής Γένουας καί 3 της Σαβοΐας). 
Επιπλέον υπήρχαν 30 φορτηγά πλοία καί 6 γαλεάτσες (μεγάλες γαλέρες), 
έξοπλισμένες μέ ισχυρό πυροβολικό. "Ο χριστιανικός στόλος διέθετε συνολικά 
1.800 κανόνια, 30.000 στρατιώτες, 12.900 ναύτες καί 43.000 κωπηλάτες. Πρέ
πει νά σημειώσουμε έδώ ότι πολλοί άπό τούς ναύτες τών βενετικών πλοίων ήταν 
"Έλληνες.

Οί Τούρκοι διέθεταν 222 γαλέρες καί 60 άλλα πλοία μέ 750 κανόνια, 34.000 
στρατιώτες, 13.000 ναύτες καί 41.000 σκλάβους κωπηλάτες. Τόσο άπό τούς 
ναύτες όσο καί άπό τούς σκλάβους οί περισσότεροι ήταν έπίσης "Έλληνες. Παρά 
τή φαινομενική του υπεροχή σέ άριθμό πλοίων ό τουρκικός στόλος μειονεκτούσε 
ως πρός τήν ισχύ τού πυροβολικού καί ως πρός τον οπλισμό τών άγημάτων : 
ένώ όλοι οί "Ισπανοί στρατιώτες διέθεταν πυροβόλα όπλα (άρκεβούζια), πολλοί 
άπό τούς Τούρκους είχαν μόνο τόξα.

Στή χριστιανική άρμάδα προηγούνταν οί 6 βενετσιάνικες γαλεάτσες μέ τό 
ισχυρό πυροβολικό καί άκολουθούσαν 3 μοίρες σέ εύθεία γραμμή : ή άριστερή 
μοίρα, πρός τό μέρος της ξηράς, άποτελούνταν άπό 53 βενετσιάνικες γαλέρες 
μέ διοικητή τόν Αύγουστίνο Barbarigo, ή δεξιά, πρός τό πέλαγος, άριθμούσε 
έπίσης 53 γαλέρες μέ διοικητή τόν ’Ιωάννη Άνδρέα Doria καί στό κέντρο βρί
σκονταν 61 πλοία κάτω άπό τήν άμεση διοίκηση τού Don Juan de Austria. 
Δίπλα στή ναυαρχίδα ήταν καί τά πλοία τού Colonna καί τού Venier. Τήν όπι- 
σθοφυλακή τή διοικούσε ό μαρκήσιος de Santa Cruz. Οί Τούρκοι είχαν παρα- 
ταχθή σέ σχήμα μισοφέγγαρου μέ σκοπό νά κυκλώσουν τις πτέρυγες τών άντι- 
πάλων. ’Απέναντι άπό τόν Doria βρισκόταν ό άρχιπειρατής Ούλούτς Άλής (ό 
Καλαβρός έξωμότης Occhiali), άντιμέτωπος τού Barbarigo ό Μεχμέτ Σάουλακ 
καί στό κέντρο ό άρχιναύαρχος Μουεζίν Ζαδέ Άλής.

Μετά άπό ένχ σύντομο πολεμικό συμβούλιο μεταξύ Don Juan καί Venier
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ή μάχη άρχισε κατά τό μεσημέρι καί δέν κράτησε πολλές ώρες, μόνο πέντε. 
'Η  σύγκρουση υπήρξε σφοδρή, Ιδίως στο κέντρο καί στήν άριστερή πτέρυγα, 
καί οι Τούρκοι πολέμησαν μέ πείσμα. ’Αλλά καί οί χριστιανοί, ξεσηκωμένοι 
άπό τις παρακινήσεις των ιερέων καί των ίησουϊτών καλογήρων πού βρίσκον
ταν άνάμεσά τους, άγωνίσθηκαν μέ πίστη, θρησκευτικό φανατισμό καί ένθου- 
σιασμό. Ό  Don Juan άντιμετώπισε στήν άρχή τήν ορμητική έφοδο του Τούρ
κου άρχιναυάρχου καί έπειτα τό πλοίο του πλεύρισε τήν τουρκική ναυαρχίδα, 
δπου 300 Τσπανοί ρίχθηκαν πάνω στους 400 γενίτσαρους της φρουράς τού 
Τούρκου άρχιναυάρχου. Ό  ίδιος ό Μουεζίν ΖαδέΆ λής σκοτώθηκε καί τό πλοίο 
του αίχμαλωτίσθηκε. "Ως τό άπόγευμα οί χριστιανοί είχαν θριαμβεύσει καί 
ή ναυμαχία κατέληξε σε πραγματική πανωλεθρία τού τουρκικού στόλου: 117 
πλοία καί 10.000 Τούρκοι αίχμαλωτίσθηκαν, ενώ 15.000 χριστιανοί σκλά
βοι κωπηλάτες, πού κατά τή διάρκεια της μάχης είχαν έξεγερθή. άπελευθε- 
ρώθηκαν. Επίσης σκοτώθηκαν 8.000 Τούρκοι καί 50 πλοία βυθίσθηκαν ή 
πυρπολήθηκαν. ’Από τήν τεράστια άρμάδα μόνον ό Ούλούτς Ά λής μέ 30-40 
πλοία κατάφερε-νά σωθή φεύγοντας. Οί περισσότεροι Τούρκοι άξιωματούχοι, 
δπως ό άρχιναύαρχος, ό Σάουλακ, ό άρχηγός των γενιτσάρων καί πολλοί άλ
λοι πασάδες σκοτώθηκαν. Αλλά καί ό χριστιανικός στόλος είχε σημαντικές 
άπώλειες: 12 πλοία, 7.500 νεκροί καί άλλοι τόσοι τραυματίες. Μόνο οί Βέ
νετοι έχασαν 2.300 άνδρες, ό Barbarigo καί άλλοι 20 εύγενείς σκοτώθηκαν, 
καί ό Venier τραυματίσθηκε. Επίσης σκοτώθηκαν πολλοί εύγενείς Τσπανοί 
καί τραυματίσθηκαν ό ίδιος ό Don Juan καί ό γνωστός συγγραφέας τού «Δόν 
Κιχώτη» Μιχαήλ Cervantes.

ΤΙ ναυμαχία της Ναυπάκτου υπήρξε τό μεγαλύτερη άπό τά στρατιωτικά 
γεγονότα τού 16ου αιώνα καί χαρακτηρίσθηκε ως θρίαμβος της τεχνικής καί 
τού θάρρους. 'Ένα μεγάλο μέρος τής έπιτυχίας οφείλεται άναμφισβήτητα καί 
στον ήρωϊκό ρόλο — πραγματικά σαιξπηρικό — πού έπαιξε ό Don Juan de 
Austria. I ο σπουδαιότερο άπό τά άποτελέσματά της είναι δτι συντρίφθηκε σέ 
αύτήν ό μύθος τής τουρκικής δύναμης, ο θρύλος γιά τό «άήττητο» των Τούρ- 
κ&>ν, καί ή Εύρώπη γλύτωσε άπό ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας καί ένα αί
σθημα φοβίας, πού τήν κατείχαν Δς τότε. 'Η  ναυμαχία αύτή είχε έπίσης σο
βαρό άντίκτυπο πάνω στούς σκλάβους 'Έλληνες καί δημιούργησε ένα έπανα- 
στατικό πνεύμα, γιά τό οποίο θά μιλήσουμε παρακάτω. "Ομως τό περίεργο 
είναι — δπως τό διαπιστώνει καί ό Βολταΐρος — δτι ένα τόσο μεγάλο πολεμικό 
γεγονός δέν είχε παρά ελάχιστα επακόλουθα.

ΤΙ είδηση τής καταστροφής τού τουρκικού στόλου προκάλεσε βαθειά' 
θλίψη καί φόβο στήν Κωνσταντινούπολη, ένώ στήν Εύρώπη έγινε δεκτή μέ 
ένθουσιασμό καί μεγάλες έκδηλώσεις χαράς. Τό νέο έφθασε στή Βενετία στις 
19 ’Οκτωβρίου άπό μιά γαλέρα, τήν «Angelo Gabriele», πού έστειλε ειδικά 
γιά τό σκοπό αύτό ό Venier. "Ολη ή πόλη γέμισε άπό έκδηλώσεις χαράς, έγι-
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ναν δοξολογίες καί ό δόγης Alvise Mocenigo όρισε -τετραήμερο εορτασμό. Ί Ι  
7η ’Οκτωβρίου ορίσθηκε άπό τον πάπα σαν έπίσημη γιορτή του Χριστιανι
σμού. Γιά τή νίκη και τους αρχηγούς του χριστιανικού στόλου τόσο στην ’Ι
ταλία δσο καί στήν Ισπανία καί άλλου γράφηκαν ποιήματα, κτίσΟηκαν έκ- 
κλησίες, κόπηκαν άναμνηστικά μετάλλια καί έγιναν έργα τέχνης (πίνακες καί 
άγάλματα) άπό όνοααστούε καλλιτέννες τrtc έποχής, όπως οί Campagna, 
Tintoretto, Veronese, ό μεγάλος Tiziano καί άλλοι. Ό  πάπας ΓΙίος Ε', 
όταν έμαθε τό μεγάλο νέο, αναφώνησε μέ βαθειά συγκίνηση τή ρήση τού Συ
μεών: «Nunc dimittis servum tuum in pacem» («νυν άπολύοις τόν δούλόν 
σου έν ειρήνη»). Ό  Marcantonio Colonna ανέβηκε στο Καπιτώλιο σάν νι
κητής Ρωμαίος στρατηγός καί άφιέρωσε στήν έκει εκκλησία τής Θεοτόκου 
άσημένιο στύλο (colonna). Ό  πάπας στήν επίσημη γιορτή στο ναό τού ‘Αγίου 
Πέτρου πήρε ώς θέμα τής ομιλίας του τή ρήση τού Εύαγγελιστή ’Ιωάννη γιά 
τόν ’Ιωάννη τον Πρόδρομο: «Έγένετο άνθρωπος άπεσταλμένος παρά Θεού, 
όνομα αύτω ’Ιωάννης», υπονοώντας έτσι τόν Don Juan de Austria, καί ένας 
ναός, πού χτιζόταν τότε στήν Πάδοβα, άφιερώθηκε στήν ‘Αγία Ίουστίνη (S. 
Giustina), πού γιορτάζεται άπό τήν Καθολική Εκκλησία στις 7 ’Οκτωβρίου.

*Η μεγάλη όμως νίκη των χριστιανών δέν μπόρεσε νά άξιοποιηθή. Ό  
Don Juan είχε τήν πρόθεση νά έκστρατεύση άμέσως εναντίον των Δαρδα- 
νελλίων καί της Κωνσταντινούπολης, άλλά ή έλλειψη τροφών, οι βλάβες τών 
πλοίων, οί άπώλειες τών άνδρών καί ιδίως ή φθινοπωρινή κακοκαιρία τόν έμ- 
πόδισαν. Έ ξ  άλλου ό Φίλιππος Β' είχε δώσει τή διαταγή νά ξεχειμάση ό στό
λος σέ ιταλικά λιμάνια. ’Επίσης καί οί Βενετοί έκριναν ότι δέν μπορούσαν τήν 
έποχή αύτή νά άναλάβουν έκστρατεία γιά τήν άνάκτησ/] τής Κύπρου. Έ τσ ι 
ό Don Juan έπέστρεψε στή Μεσσήνη τήν 1η Νοεμβρίου τού 1571 καί λίγες 
έβδομάδες άργότερα ό Marcantonio Colonna στήν Αγκώνα καί ό Venier 
στή Βενετία·

Στις 10 Δεκεμβρίου ξανάρχισε τις έργασίες της ή διάσκεψη τών άντι- 
προσώπων τής Liga, μά γρήγορα εκδηλώθηκαν καί πάλι οί διαφωνίες μεταξύ 
τών Βενετών καί ‘Ισπανών, γιατί οί πρώτοι ήθελαν νά άνακαταλάβουν τήν Κύ
προ, ενώ οί δεύτεροι έπέμεναν νά χτυπήσουν τά μουσουλμανικά κράτη τής Β. 
’Αφρικής. Ό  πάπας καί ό Don Juan είχαν μεγαλεπήβολα σταυροφοριακά 
σχέδια, ένώ ό Φίλιππος Β' ήταν λογικός καί συντηρητικός καί έβλεπε ότι τά 
σχέδια αύτά δέν μπορούσαν νά πραγματοποιηθούν χωρίς τή σύμπραξη τών 
κρατών τής κεντρικής καί ανατολικής Εύρώπης. ’Ακόμη, γιά νά κατανοήσου
με τή στάση τού ‘Ισπανού μονάρχη, πρέπει νά σκεφθούμε ότι ή μεσογειακή 
πολιτική άποτελούσε ένα μόνο μέρος τής ισπανικής πολιτικής καί ότι πολύ 
περισσότερο άπασχολούσαν τήν ‘Ισπανία τά άλλα προβλήματα, όπως τά ζη
τήματα τών Κάτω Χωρών, τής ’Αγγλίας, τών άποικιών καί άλλα.

Τό έπόμενο έτος (1572) χαρακτηρίσθηκε πολύ σωστά άπό τόν Braudel
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ώς τό «δραματικό έτος» τής Liga. Τήν 1η Μαΐου του 1572 πέθανε ό πάπας 
Πίος Ε', ή ψυχή τής συμμαχίας, καί τον διαδέχθηκε ό Γρηγόριος ΙΓ ', πού 
άκολούθησε μέ ζήλο την πολιτική του προκατόχου του, χωρίς όμως μεγάλα 
άποτελέσματα. Τον θάνατο τού Π ίου τον γιόρτασε ό Σελίμ Β' p i φωταγώγηση 
τής Κωνσταντινούπολης καί το τουρκικό φρόνημα άναπτερώθηκε. Έ ξ  άλλου 
δ μεγάλος βεζίρης Μεχμέτ Σόκολης ήταν ίσως ό μόνος πού δέν είχε πανικο- 
βληθή άπό τά άποτελέσματα τής ναυμαχίας τής Ναυπάκτου καί είναι χαρα
κτηριστική ή παραβολή μέ τήν οποία μίλησε στο Βενετό πρεσβευτή. Ή  Τουρ
κία άνασυγκροτούνταν μέ γοργό ρυθμό. Νέοε στόλος έτοιμαζόταν μέ κατα- 
πληκτιί^ήταχύτητα και σέ λίγους μήνες τά πειρατικά τού Ούλούτς Άλή έκα
ναν καί πάλι τήν εμφάνισή τους στο Τόνιο καί στήν Άδριατική.

Στο μεταξύ τό 1572 έντείνονται καί πάλι οί ίσπανογαλλικές σχέσεις καί 
ή κρίση κοντεύει νά όδηγήση σέ πόλεμο. Νέα εξέγερση των ούγενότων, ύπο- 
κινημένη πιθανόν άπό τούς Γάλλους, άρχίζει στις ισπανικές κτήσεις των Κάτω 
Χωρών. ’Ακόμη, ή προσπάθεια τής Γαλλίας νά έπέμβη στά ιταλικά πράγματα . 
(Ιίεδεμόντιο) -καί στο ’Αλγέρι (αίτηση προστασίας τού Ούλούτς Άλή) άνη- 
συχεί τήν 'Ισπανία. Γιά τούς λόγους αύτούς δ Φίλιππος Β' διστάζει νά έκτε- 
λέση τούς όρους τής νέας συμφωνίας τής Liga πού είχε πραγματοποιηθή πριν 
άπό τό θάνατο τού πάπα Π ίου Ε', στις 10 Φεβρουάριου 1572.

Στή συμφωνία αυτή οί Βενετοί είχαν πετύχει νά άναβληθούν καί πάλι 
τά ισπανικά σχέδια καί είχε άποφασισθή νά συγκεντρωθούν εφόδια γιά έπτά- 
μηνη έπιχείρηση, καθώς καί όπλα γιά έξέγερση των Ελλήνων τής Πελοπον- 
νήσου. Τέλος, ή συμφωνία προέβλεπε ότι κατά τά τέλη Μαρτίου θά συγκεν
τρώνονταν στή Μεσσήνη ό ισπανικός καί ο παπικός στόλος καί άπό έκεί θά 
έπλεαν άμέσως στήν Κέρκυρα, γιά νά ένωθούν μέ τούς Βενετούς. 'Όμως, έξ 
αιτίας των δισταγμών τού Φιλίππου Β', μόνο στις 4 ’Ιουλίου δόθηκε ή τε
λική διαταγή στον Don Juan νά ξεκινήση άπό τή Μεσσήνη.

Οί ναυτικές έπιχειρήσεις κατά τό δεύτερο έτος τής Liga διεξάγονται προς 
τό τέλος τού καλοκαιριού μέ αρχές τού φθινοπώρου κοντά στις δυτικές άκτές 
της Πελοποννήσου καί οί σύμμαχοι μειονεκτούν στήν περίπτωση αύτή άπό 
τήν άποψη ότι τά πιο κοντινά στήν Πελοπόννησο βενετοκρατούμενα νησιά 
(Κύθηρα καί Κεφαλληνία) δέν διαθέτουν ούτε λιμάνια κατάλληλα ούτε τήν 
δυνατότητα άνεφοδιασμού τού στόλου.

Κατά τή διάρκεια τών επιχειρήσεων αύτών οί σύμμαχοι υπολογίζουν 
καί στήν έξέγερση τών Ελλήνων τής Πελοποννήσου, γιά τήν οποία όμως δέν 
έχει γίνει καμιά συστηματική προετοιμασία, όπως θά δούμε στο έπόμενο κε
φάλαιο.

Επειδή άργησε νά φθάση στήν Κέρκυρα δ Don Juan  καί στο μεταξύ δ 
τουρκικός στόλος έκανε πειρατικές έπιδρομές έναντίον τής Κρήτης, Ζακύνθου, 
καί Κεφαλληνίας, οί σύμμαχοι άναγκάσθηκαν νά κινηθούν χωρίς νά περιμέ-
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νουν 6λο τάν ισπανικά στάλο καί τάν άρχηγά της Liga, Στις 29 ’Ιουλίου 1572 
ξεκίνησε άπά την Κέρκυρα ό βενετικός στάλος μέ τάν Foscarini, ά παπικός 
μέ τάν Colonna καί ένα τμήμα του Ισπανικού μέ τάν Gil de Andrade καί στίς 
7 Αύγούστου έφθασαν κοντά στά Κύθηρα, δπου συνάντησαν τάν τουρκικά στά
λο πού έρχόταν άπά τη Μονεμβασία. Ό  νέος τουρκικάς στάλος, κάτω άπά τή 
διοίκηση του Ούλούτς Ά λή, δέν ήταν καθάλου εύκαταφράνητος. ’Αριθμούσε 
τουλάχιστον 220 πλοία, άπά τά οποία τά μισά περίπου είχαν κατασκευασθή 
μέ μια υπεράνθρωπη προσπάθεια μέσα στά χειμώνα τού 1571-1572. Τά νέα 
πλοία ήταν εκσυγχρονισμένα, εύκολοκίνητα, μέ ισχυρά πυροβολικά καί μέ 
άγήματα πιά ολιγάριθμα, άλλά οπλισμένα μέ πυροβόλα όπλα. ’Ακόμη, ά νέος 
αρχιστράτηγος διέθετε πολλές ικανότητες. ’Αντικειμενικός σκοπός τού Άλή 
ήταν νά έμποδίση τά στόλο τής Liga νά μπή στά ’Αρχιπέλαγος, δπου βρισκό
ταν τά σταυροδρόμι τής τουρκικής δύναμης, παράλληλα δμως νά φυλάξη καί 
τά στόλο του.

Ή  σύγκρουση τής 7ης Αύγούστου 1572 δέν είχε κανένα σπουδαίο άπο- 
τέλεσμα. Ό  Ούλούτς Άλής, άφού άπέτυχε νά διασπάση μέ τήν έπίθεσή του 
τήν παράταξη τού χριστιανικού στόλου, κατέφυγε στή Μονεμβασία. Τά ίδιο 
έγινε καί στή δεύτερη σύγκρουση (10 Αύγούστου), δπου ό τουρκικάς στόλος 
κατέφυγε στο άκρωτήριο Ματαπά, ένώ οι σύμμαχοι έπέστρεψαν στή Ζάκυν
θο καί άπά εκεί στην Κέρκυρα, οπού είχε φθάσει καί ό Don Juan.

Ή  συνολική δύναμη τού στόλου, πού συγκεντρώθηκε στήν Κέρκυρα τήν 
1η Σεπτεμβρίου, ήταν 211 γαλέρες, 4 γαλιότες, 6 γαλεάτσες καί 60 έμπορικά 
πλοία, μέ 35-40.000 στρατιώτες συνολικά. Έ πειτα  άπά μερικές διχογνω
μίες ό Don Juan κινήθηκε προς Ν. καί προσπάθησε νά άποκλείση τάν Ούλούτς 
Ά λή, πού μέ 70 γαλέρες βρισκόταν στά Ναυαρίνο, ή έπιχείρηση δμως άπέ
τυχε καί ό τουρκικάς στόλος, μετά άπά μιά μικρή σύγκρουση, κατέφυγε στά 
οχυρωμένο λιμάνι τής Μεθώνης. Ά πά τις 15 Σεπτεμβρίου ως τις 8 ’Οκτω
βρίου οί σύμμαχοι άπέκλεισαν τά λιμάνι τής Μεθώνης. Στά διάστημα αύτά 
προσπάθησαν επίσης χωρίς έπιτυχία νά καταλάβουν μέ άπόβαση τά Ναυα
ρίνο, γιά νά κόψουν τάν άνεφοδιασμά τής Μεθώνης. Τελικά ό χριστιανικός 
στόλος διέλυσε τήν πολιορκία καί έπέστρεψε στήν Κέρκυρα. Ά πά έκεί ό Don 
Juan έπέστρεψε στή Μεσσήνη στίς 26 ’Οκτωβρίου. Έ  Liga είχε στήν ούσία 
διαλυθή.

-------Τάν επόμενο χρόνο ή συμμαχία διαλύθηκε καί τυπικά μέ τήν υπογραφή
τής χωριστής συνθήκης ειρήνης μεταξύ Τουρκίας καί Βενετίας, πού έγινε 
στήν Κωνσταντινούπολη στίς 7 Μαρτίου τού 1573 (ή συνθήκη έπικυρώθηκε 
τά 1574) καί πού χαρακτηρίσθηκε άπά τούς άλλους συμμάχους ώς «προδο
σία» τής Βενετίας. Οί λόγοι, πού οδήγησαν τή Βενετία στή χωριστή ειρήνη, 
ήταν οί εξής: *Η άποδιοργάνωση τού έμπορίου, των βιοτεχνιών καί των τελω
νειακών πόρων, ή οικονομική έξάντληση άπά τήν παραπάνω αίτια καί άπά τά
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τεράστια έξοδα του ναυτικού πολέμου (το εσωτερικό δημόσιο χρέος της είχε 
φθάσει τά 5.714.439 δουκάτα), ή έλλειψη καί ή άκρίβεια των άγαθών της κα
θημερινής κατανάλωσης, ή άδυναμία της νά συνέχιση τον αγώνα καί ιδίως νά 
διαφυλάξη τά σχοινοτενή σύνορά της στη Δαλματία, ό φόβος καί οι υποψίες 
της προς τούς * Ισπανούς τού Μιλάνου (τό πρώτο μέτρο τής Βενετίας μετά την 
«προδοσία» της ήταν ή οχύρωση τής δυτικής Terra Ferma).

*Η συνθηκολόγηση έγινε με τή μεσολάβηση τού Γάλλου πρεσβευτή στην 
Κωνσταντινούπολη De Noailles, επισκόπου τού Dax, καί οί όροι ήταν βαρείς 
γιά τή Δημοκρατία: ’Αναγνώριζε τήν τουρκική κατοχή τής Κύπρου καί με
ρικών φρουρίων τής Άδριατικής (Σοποτού, Antivari, Duleigno καί άλλων), 
θά απελευθέρωνε χωρίς εξαγορά τούς Τούρκους αιχμαλώτους καί θά πλήρωνε 
μέσα σέ τρία χρόνια πολεμική άποζημίωση 300.000 δουκάτων. Επίσης θά 
πλήρωνε κάθε χρόνο 2.500 δουκάτα ως φόρο γιά τήν κατοχή τής Ζακύνθου 
καί τής Κεφαλληνίας καί θά περιόριζε τό στόλο της σέ 60 γαλέρες. *Ως μόνο 
αντάλλαγμα ή Βενετία θά έπανακτούσε όσα έμπορικά προνόμια είχε στήν οθω
μανική αύτοκρατορία. *Έτσι ή Δημοκρατία παύει πιά νά είναι αποικιακή δύ
ναμη καί στο μέλλον ή πολιτική της χαρακτηρίζεται γενικά άπό ουδετερότητα 
καί μετριοπάθεια γιά τή διαφύλαξη των προνομίων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΙ έλληνικές πηγές γιά τή Sacra Liga καί τή ναυμαχία της Ναύπακτού είναι σχεδόν 
άνύπαρκτες (μόνο έλάχιστα «βραχέα χρονικά»), ένώ ή διεθνής βιβλιογραφία καί οί ξένες 
πηγές, κυρίως αρχειακές, είναι άπέραντες. Μνημονεύουμε εδώ μερικές άπό τις σπουδαιό
τερες έργασίες : L .  S e r r a n o ,  La Lega de Lepanlo entre Espana, Venezia v la 
Santa Sede, 1570-1573, τ. 1-2, Madrid 1918-1920, J u r i e n d e l a  G r a v i c r e ,  
La guerre de Chypre et la bataille de Lepanto, Paris 1888, G. A. Q u a r t i, La guer- 
ra contro il Turco in Cipro e a Lepanto, 1570-1571, Venezia 1935, L. S e r r a n o ,  
Espana en Lepanto, Barcelona 1935, F. H a r 1 1 a u b, Don Juan de Austria und die 
Schlacht bei Lepanto, Berlin 1940. Βλ. τά πιό προσιτά έργα τού F. Β r  a u d e 1, La Me- 
diterranee e tlem onde mediteraneen a Pepoque de Philippe II, Paris 1949, κεφ. IV: 
Lepante, σ. 923 κ.έ., καί R. Q u a z z a, Storia politica d ’Italia dalle origini ai giorni 
nostri. Preponderanza Spagnuola (1559-1700), β' έκδ., Milano 1950, σ. 318 κ.έ., όπου 
καί μνεία της προηγούμενης βιβλιογραφίας.

6. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΙΙΣ  ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΗ Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
ΣΤΙΣ ΕΛΛΙΙΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝ1ΙΜΛΤΛ

ΤΙ νίκη των χριστιανικών δυνάμεων στή Ναύπακτο άναπτέρωσε τις έλ- 
πίδες τών υποδούλων τής βαλκανικής χερσονήσου καί δημιούργησε ένα επανα
στατικό πνεύμα, πού κράτησε ως τις πρώτες δεκαετίες τού 17ου αιώνα. Στο 
χρονικό αύτό διάστημα γίνονται πολλές έπαφές τών υποδούλων μέ τά εύρω-
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παϊκά κράτη. Ιδιαίτερα έντονα κινήθηκαν οί "Ελληνες. Έδώ θά άναφερθούμε 
στις σπουδαιότερες έπαναστατικές κινήσεις των Ελλήνων κατά τό τελευταίο τέ
ταρτο του 16ου αιώνα. Γιά τόν 17ο αιώνα θά μιλήσουμε στό έπόμενο κεφάλαιο.

a j  Τό κίνημα τής ΒΔ. Πελοπόννησον καί τής Στερεός 'Ελλάδας

Γιά τά γεγονότα αυτά δέν έχουμε πολλές πληροφορίες. Κύρια πηγή μας 
εϊναι τό «Χρονικό τού Γαλαξειδιού», γραμμένο σέ δημώδη γλο>σσα στά 1703 
άπό τόν 'Ιερομόναχο Ευθύμιο τής μονής τού Σωτήρος τής Παρνασσίδας. Σύμ
φωνα λοιπόν μέ τήν πηγή αυτή και μέ τις άλλες πηγές, τά γεγονότα έγιναν 
ώς έξής: Λίγο υστέρα άπό τήν έμφάνιση τού χριστιανικού στόλου στά νερά 
τού Ίονίου καί τή ναυμαχία τής Ναύπακτού, πιθανόν μάλιστα έπειτα άπό υπο
κίνηση ή τουλάχιστο ενθάρρυνση των άρχηγών τής χριστιανικής άρμάδας, 
στή ΒΔ. Πελοπόννησο έγινε μιά συνωμοτική κίνηση σπασμωδικού χαρακτήρα 
μέ ήγέτη, όπως φαίνεται, τόν μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανό Α' καί 
κέντρο τή Μονή Ταξιαρχών τού Αίγιου (οί σύγχρονες πηγές τήν ονομάζουν 
Sant-Angelo). Τότε άρκετοί συνωμότες Πελοποννήσιοι πέρασαν στο Γαλα- 
ξείδι καί έκεϊ, μέσα στήν εκκλησία τού Αγίου Παντελεήμονος, άφού συγκεν
τρώθηκαν κρυφά καί άλλοι πρόκριτοι άπό τό Λιδορίκι καί τά Σάλωνα ("Αμ- 
φισα), όλοι μαζί ορκίστηκαν στις εικόνες νά έπαναστατήσουν μιά ορισμένη 
μέρα έναντίον τών Τούρκων, άλλοι άπό τή στεριά καί άλλοι άπό τή θάλασσα. 
'Όταν όμως ήλθε ό «συμφωνημένος καιρός», όπως λέει τό χρονικό, ένας άνώ- 
νυμος Βοστιτσάνος (κάτοικος τού Αίγιου) πρόδωσε τό μυστικό στους Τούρ
κους, πού άντέδρασαν άμεσα μέ τή σύλληψη καί τή σκληρή τιμωρία τών συνω
μοτών. ’Ανάμεσα σ’ αύτούς πού σκότωσαν μέ σκληρά βασανιστήρια ήταν καί 
ό μητροπολίτης Γερμανός, πολλοί πρόκριτοι τών Πατρών (ίσως καί ό ’Ιωάν
νης Τσερνοτάμπεης) καί οί καλόγεροι τής μονής Ταξιαρχών. "Οσοι άπό τούς 
συνωμότες γλύτωσαν, κατέφυγαν στή Μάνη καί άρχισαν έκεϊ νέον άγώνα, γιά 
τόν όπόϊο θά μιλήσουμε παρακάτω.

Μόλις προδόθηκε ή κίνηση τής ΒΔ. Πελοποννήσου, τρεις Μοραΐτες 
πήγαν στο Γαλαξείδι καί παρακίνησαν τούς κατοίκους νά άρχίσουν τήν εξέ
γερση, πριν έκδηλωθή ή τουρκική άντίδραση. Τότε συγκεντρώθηκαν 3.000 
έπαναστάτες άπό τό Γαλαξείδι, Βιτρινίτσα καί Λιδορίκι καί κινήθηκαν έναν
τίον τών Τούρκων, έλπίζοντας καί στή βοήθεια τών δυνάμεων τής Liga. Ταυ
τόχρονα έστειλαν καί άγγελιοφόρους στήν επαρχία Ναυπακτίας (Βενέτικο), 
έπιδιώκοντας νά ξεσηκώσουν καί τούς κατοίκους εκείνους. "Ομως άπό τό Βε
νέτικο δέν κινήθηκε κανείς, φραγκική βοήθεια δέν φάνηκε καί έξω άπό τά Σά
λωνα οί έπαναστάτες συνάντησαν ίσχυρή τουρκική δύναμη, πού είχε είδοποιη- 
θή γιά τήν έξέγερση καί ήταν έτοιμη νά τούς άντιμετωπίση. "Ετσι ό στρατός 
τους πανικοβλήθηκε καί διαλύθηκε άτακτα.



Δυο μέρες αργότερα ό μπέης των Σάλωνων κάλεσε μέ γράμματά του 
τούς προκρίτους τής περιοχής νά έλθουν στα Σάλωνα, για νά τού εξηγήσουν 
πώς παρασύρθηκαν και επαναστάτησαν. Ταυτόχρονα τούς δήλωνε ότι τούς 
συγχωρούσε, ότι δέν είχαν νά φοβηθούν τίποτε καί, για επιβεβαίωση των λό
γων του, ορκιζόταν στο σπαθί καί στο κεφάλι του. ’Έ τσι ξεγελάστηκαν καί 
πήγαν στα Σάλωνα SO πρόκριτοι. '(> Τούρκος μπέης τούς φέρθηκε καλά, τούς 
έδωσε συμβουλές καί μέ υποκρισία τούς είπε νά φύγουν τό πρωί γιά τά χωριά 
τους. Τή νύχτα όμως έβαλε καί τούς έπιασαν έναν έναν καί τούς φυλάκισαν. 
'Ύστερα έδωσε διαταγή καί τούς έσφαξαν μέ φρικτά βασανιστήρια. 'Έτσι 
σκοτώθηκαν 22 άπό τό Γαλαξείδι, 3 από τή Βουνιχώρα, 2 από τά I Ιέντε"Ορια, 
3 από τήν 'Αγία Ευθυμία, 10 από τή Βιτρινίτσα, 3 Κισσιλιώτες, 2 άπό τή 
Βίδαβη (Σίγδιτσα), 20 άπό τό Λιδορίκι καί 14 άπό τά Σάλωνα, «όλοι γιά 
τήν πατρίδα καί τή θρησκεία, συμπαθημένο*ι άπό ολαις ταίς άμαρτίαις», κατά 
τήν έκφραση τού χρονικογράφου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τό «Χρονικό του Γαλχςειδίου». πού άναφέρεται στα γεγονότα τού 10ου - τέλος τού 
Που αιώνα, βρέθηκε στα έρείπια τού καταστραμμένου μοναστηριού τού Σωτήρος και πρωτο- 
δηυ,οσιεύθηκε άπό τον Σάθα στα 1865. ’Ακολούθησαν δυο έπανεκδόσεις του άπό τούς Γαλα- 

"ςειό'ιώτες της Αθήνας, στα 1914 και 19*28. Τό 19 Vi έπανεκδόθηκε άπό τον Γ. Βαλέτα μέ με
γάλη εισαγωγή καί πολλά σχόλια (άπό λογοτεχνική κυρίως άποψη). Ό  ΣάΟας διατύπωσε 
στήν άρχή τη γνώμη ότι ό Ιερομόναχος Εύθύμιος ήταν άντιγραφέας καί όχι ό συντάκτης τού 
χρονικού. ’Ακόμη, ή έξαφάνιση τού χειρογράφου γέννησε αμφιβολίες γιά τή γνησιότητα τού 
έργου. "Ομως στην Ακαδημία ’Αθηνών τό 1944 άνακοινώθηκε ότι τό χειρόγραφο σώζεται 
στο οικογενειακό άρχεΐο των κληρονόμων τού Σάθα. Στήν ’Ακαδημία υπάρχει καί φωτοτυ
πία τού χειρογράφου. *0 τίτλος τού έργου είναι : «Ιστορία Γαλαςειδίου, εύγαλμένη άπό 
παλαιά χειρόγραφα, μεμβράνια, σιζίλια, καί χρυσόβουλλα αυθεντικά, όπου είναι καί ευρί- 
σκονται εις τό Βασιλικό Μοναστήρι τού Σωτηρος Χριστού, χτισμένο παρά τού ποτέ αύθέντη 
καί δεσπότη Κύρ Μιχαήλ τού Κομνηνού, ού αίωνία ή μνήμη. Διά χειρός Ευθυμίου Ιερομό
ναχου. ’Έτος, ,αψγ' μήνας Μαρτίου».

β) Ή  έπανάσταση των αδελφών Μακαρίου και Θεόδωρόν Μελισσηνών (Με-  
λισσονργών) στη ΝΔ. Πελοπόννησο

Τό πιο γνωστό, άλλά καί τό πιο σημαντικό, άπό τά επαναστατικά κινή
ματα των Ελλήνων μετά τήν ναυμαχία τής Ναυπάκτου είναι ή εξέγερση στη 
νοτιοδυτική Πελοπόννησο, προ πάντων στήν ορεινή Μάνη, πού κράτησε άπό 
τις άρχές ως τά τέλη τού 1572. Ε κ ε ί κατέφυγαν καί όσοι είχαν άναμιχθή στο 
πρώτο κίνημα (της ΒΔ. Πελοποννήσου) καί καταδιώκονταν άπό τούς Τούρ
κους. Τήν ήγεσία τού άγώνα αύτού άνέλαβαν σύντομα οί δυο άδελφοί Μελισ- 
σηνοί (Μελισσουργοί), ό Θεόδωρος καί ό Μακάριος (Εμμανουήλ), μητροπο-
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λιτής Μονεμβασίας. Αυτοί κατάγονταν από τήν Κρήτη καί δέν ε/ουν σχέση 
μέ τή βυζαντινή οικογένεια των Μελισσηνών, άλλα των Μελισσουργώντό όνομα 
«Μελισσηνοί» τό έδωσαν στόν έαυτό τους πλαστογραφώντας διάφορα έγγραφα.

()ί προετοιμασίες των Μανιατών για τήν εξέγερση ήταν πιό συστημα
τικές.* Από τον Μάρτιο είχαν έλθει σέ έπαφή μέ τούς Βένετους καί είχαν συμ
φωνήσει νά άρχίσουν τις εχθροπραξίες μέ τον όρο ότι, άν πετύχαιναν οΐ έπι- 
χειρήσεις, θά ήταν στο μέλλον ελεύθεροι καί αφορολόγητοι (esser liberi et 
franchi). ‘H έξέλιξη όμως των γεγονότων στήν Κύπρο έμπόδισε τήν πρα
γματοποίηση των σχεδίων.

Μετά τή ναυμαχία τής Ναυπάκτου οί Μανιάτες έχουν επαφές καί μέ τούς 
‘Ισπανούς καί οί υποσχέσεις των τελευταίων είναι ένθαρρυντικές. Μάλιστα, 
έπειτα άπό εισήγηση τού Don Juan de Austria, ό Φίλιππος Β' έγκρίνειτόν 
Νοέμβριο τού 1571 νά κατασκευασθούν 7.000 άρκεβούζια, 5.0(H) σπαθιά, ΙΟ
Ι 2.000 λόγχες, καθώς καί αρκετοί θώρακες καί άλλα είδη έξοπλισμού για 
ιππείς. Ό  παραπάνω οπλισμός έπρεπε νά είναι έτοιμος ώς τό καλοκαίρι τού 
1572, γιά νά σταλή στούς 'Έλληνες. Οί ειδήσεις πού έφθαναν στήν Πελοπόν
νησο γιά τή μελλοντική αυτή βοήθεια ξεσήκωναν τό λαό καί ό άριθμός των 
έθελοντών αύξανόταν. Τότε (κατά τά τέλη τού 1571) έγκατέλειψε καί τήν έδρα 
του ό μητροπολίτης Μονεμβασίας Μακάριος Μελισσηνός καί κατέφυγε στή 
Μάνη, δπου άνέλαβε γρήγορα τήν ήγεσία τού κινήματος.

Επειδή οί 'Έλληνες άνησυχούσαν γιά τήν καθυστέρηση τής συμμαχι
κής βοήθειας, ό Don Juan έστειλε στή Μάνη έναν άντιπρόσωπό του, τον Juan 
de Stay, γιά νά έξακριβώση τήν κατάσταση, πού έπικρατούσε έκεΐ, καί νά 
όργανώση τό κίνημα. Στις 28 Φεβρουάριου τού 1572 έγινε μυστική σύσκεψη 
στό μοναστήρι τής Τίμιοβας, κοντά στή Γιάννιτσα τής Καλαμάτας, σιήν όποία 
πήραν μέρος ό Juan de Stay, οί άδελφοί Μελισσηνοί καί άλλοι πρόκριτοι καί 
κληρικοί. Τότε συμφώνησαν νά μήν άρχίσουν οί έχθροπραξίες, πριν φθάση ό 
στόλος τής Liga· ό άπεσταλμένος τού Don Juan μοίρασε υποσχέσεις γιά λο
γαριασμό τού άρχηγού του, έξέτασε διάφορες λεπτομέρειες σχετικά μέ τις 
έπιχειρήσεις καί έπέστρεψε στή Μεσσήνη παίρνοντας μαζί του τόν Θεόδωρο 
Μελισσηνό μέ άλλους δυό συντρόφους του.

'Ό πως είδαμε παραπάνω, τήν άνοιξη τού 1572 ό Don Juan άργησε νά 
κινηθή έξ αιτίας τής διστακτικότητας του Φιλίππου Β'. Στό διάστημα αύτό ό 
Θεόδωρος Μελισσηνός, πού είχε φέρει τό γράμμα τού άδελφού του Μακαρίου, 
γραμμένο στις 20 Φεβρουάριου, πρός τόν άρχιστράτηγο τής Liga, άκολου- 
θούσε τόν τελευταίο στις μετακινήσεις του περιμένοντας τήν όριστική Από
φασή του. Μόνο στις 7 ’Ιουνίου ό ‘Ισπανός πρίγκιπας άπαντά στόν Μακά
ριο, δικαιολογείται γιά τήν καθυστέρησή του, πού τήν Αποδίδει στόν ξαφνικό 
θάνατο τού πάπα Π ίου Ε ', τόν πληροφορεί γιά τήν προσεχή άναχο')ρησή του
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καί του ζητεί νά στείλη άντιπροσώπους των επαναστατών στήν Κέρκυρα, γιά 
νά του έκθέσουν μέ λεπτομέρειες τήν κατάσταση *.

Ό πω ς είδαμε 6μως παραπάνω, ή καθυστέρηση του Don Juan άνάγκασε 
τόν Colonna καί τον Foscarini νά κινηθούν μόνοι τους. Μαζί τους πηγαίνει καί 
ο Θεόδωρος Μελισσηνός. Ό  στόλος φθάνει στη Ζάκυνθο στις 31 ‘Ιουλίου του 
1572 καί τό ίδιο βράδυ ό Θεόδωρος φεύγει γιά τή Μάνη, έφοδιασμένος μέ δυό 
προσωπικά μηνύματα τού παπικού ναυάρχου Colonna προς τούς έπαναστά- 
τες. Ό  Colonna άνακοίνωνε στους 'Έλληνες δτι φθάνει μέ στρατό καί 200 
πλοία, δτι σύντομα θά έλθη καί ό Don Juan μέ άλλη δύναμη, τούς ζητούσε 
πληροφορίες, τούς παρακινούσε νά άρχίσουν τις έχθροπραξίες καί τούς ύπο- 
σχόταν δτι θά τούς βοηθήση.

Πραγματικά, έπειτα άπό τά ένθαρρυντικά αύτά μηνύματα τού Colonna, 
άρχιζουν στή Μάνη οι έχθροπραξίες έναντίον των Τούρκων. Οι 'Έλληνες κά
νουν συχνές καί αρκετά πετυχημένες επιθέσεις έναντίον τού έχθρού, τού προξε
νούν σημαντικές άπώλειες καί συλλαμβάνουν πολλούς αιχμαλώτους, άνάμεσα 
στούς οποίους καί μερικούς άξιωματούχους. Δέν ξέρουμε ποιος ήταν 6 άριθμός 
των έπαναστατών. Οί ίδιοι οί Μελισσηνοί σέ μεταγενέστερα ύπομνήματά τους 
ίσχυρίσθηκαν δτι είχαν συγκεντρώσει 25.000 πεζούς καί 3.000 ιππείς καί δτι 
άγωνίσθηκαν δυο χρόνια καταβάλλοντας οί ίδιοι τά έξοδα τού πολέμου. Τό ίδιο 
πράγμα γράφηκε καί στο έπιτύμβιο έπίγραμμά τους, άλλά πρόκειται γιά υπερ
βολή. Κατά την πρώτη αύτή έμφάνιση τού χριστιανικού στόλου στις πελοπον- 
νησιακές άκτές οί έπαναστάτες δέν ξεπέρασαν τούς 1.000. Καί τά ονόματα 
των αρχηγών τους δέν μάς είναι γνωστά. Έκτος άπό τούς δυο Μελισσηνούς, 
γνωρίζουμε άκόμη τά ονόματα τού Θεοφίλου Βεντούρα άπό τον Μυστρά καί 
τού Κωνσταντίνου Τραδιάκου, άγνωστο άπό ποιά περιοχή της Πελοποννήσου.

Ό  χριστιανικός στόλος κατά τήν πρώτη αυτή έξόρμησή του δέν βοήθησε 
καθόλου τούς έπαναστάτες. ’Αφού προσπάθησε μάταια νά συντρίψη τό στόλο 
τού Ούλούτς Ά λή, έπέστρεψε, δπως είδαμε, στήν Κέρκυρα. Έ τσ ι οί περισ
σότεροι οπαδοί τού Μακαρίου διέρρευσαν καί στο διάστημα τών 50 ήμερών, 
πού μεσολάβησε ώς τήν έπιστροφή της άρμάδας μέ τον Don Juan, οί έπανα
στάτες άπέφυγαν κάθε δράση. Έ ξ  άλλου ή Μάνη κινδύνευε καί άπό τον Ού
λούτς Άλή, πού είχε γιά ορμητήριό του τή γειτονική Μονεμβασία.

*Η έπανεμφάνιση τού χριστιανικού στόλου μέ τόν Don Juan  τόν Σεπτέμ
βριο τού 1572 στά παράλια της Πελοποννήσου άναπτέρωσε τις ελπίδες τών 
έπαναστατών, πού έστειλαν άμέσως άντιπροσώπους καί ζήτησαν νά ένταχθούν 
στή δύναμη της Liga, δταν ό στόλος της μπήκε στον κόλπο τής Κορώνης, γιά 
νά άνεφοδιασθή μέ νερό. Ό  Don Juan  δμως, δπως είδαμε, δλο τό διάστημα 
τής παραμονής του στά έλληνικά νερά άπασχολήθηκε μέ τήν πολιορκία τού

1. Βλ. τό γράμμα αύτό τού Don Juan στοΰ Σ ά 6 α, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, σ. 171.
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τουρκικού στόλου στο λιμάνι τής Μεθώνης. Τότε οί έπαναστάτες έστειλαν τόν 
Θεόδωρο Μελισσηνό στό Ναυαρίνο, όπου συνάντησε τόν Don Juan, του έπα-' 
νέλαβε τις υποσχέσεις των Ελλήνων καί του ζήτησε βοήθεια καί όδηγίες. *Η 
ευκαιρία όμως είχε χαθή, γιατί οί καιρικές συνθήκες του φθινοπώρου ?έν έπέ- 
τρεπαν πιά την παραμονή του στόλου στην Πελοπόννησο. Ό  αρχηγός της 
Liga προσπάθησε νά πείση τόν άπεσταλμένο των Ελλήνων ότι ήταν άρκετά 
όσα είχαν κατορθώσει οί επαναστάτες, ότι τώρα έπρεπε νά άναστείλουν τήν 
πολεμική τους δράση καί ότι ό ίδιος θά ξαναρχόταν τήν έπόμενη χρονιά μέ 
μεγαλύτερες δυ'.άμεις γιά νά τούς βοηθήση.

Τά λόγια τού Don Juan δέν έπεισαν τούς έπαναστάτες, πού έλπίζοντας 
ότι, αν ξανακινούνταν, θά άνάγκαζαν τούς συμμάχους νά τούς βοηθήσουν, άρ
χισαν καί πάλι τις έχθροπραξίες. *Η άπεγνωσμένη αύτή προσπάθεια των Ε λ 
λήνων έξανάγκασε ίσως τούς Ισπανούς, πού ένιωθαν τούς έαυτούς των πιο 
έκτεθειμένους άπέναντι στούς έξαπατημένους έπαναστάτες, νά κάνουν δυδ 
τελευταίες προσπάθειες: τήν άσχημα οργανωμένη άπόβαση 8.000 άνδρών 
στήν κοιλάδα τού Ναυαρίνου (4/5 ’Οκτωβρίου) καί τήν τελευταία έμφάνιση 
ολοκλήρου τού στόλου στά νερά της Μεθώνης (7/8 ’Οκτωβρίου).

Μετά άπό τις τελευταίες αύτές άποτυχημένες έπιχειρήσεις ή άρμάδα 
έφυγε καί ή έπανάσταση στή νοτιοδυτική Πελοπόννησο έσβησε. Ά πό τούς 
έπαναστάτες όσοι μπόρεσαν μπήκαν στά καράβια των συμμάχων καί σώθηκαν 
καταφεύγοντας στή Δύση. Οί άλλοι έσκυψαν το κεφάλι στον κατακτητή καί 
δέχθηκαν τήν έκδίκησή του. Λίγοι κρύφθηκαν στά βουνά καί μέ τήν πρώτη 
εύκαιρία πέρασαν στή Ζάκυνθο καί άπό έκεί στήν Ιταλία. Ανάμεσα σ’ αυτούς 
ήταν καί οί άδελφοί Μελισσηνοί μέ μερικούς συντρόφους των. 'Ο Θεόδωρος 
καί ό Μακάριος συνέχισαν τις ένέργειές τους στις αυλές διαφόρων ήγεμόνων 
της Εύρώπης καί πέθαναν στή Νεάπολη, ό πρώτος στις 23 Μαρτίου τού 1582 
καί ό δεύτερος στις 12 Σεπτεμβρίου τού 1585. Θάφτηκαν μέσα στήν έλληνική 
έκκλησία των Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου της Νεάπολης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σχετικά μέ τά παραπάνω γεγονότα βλ. τή διδακτορική διατριβή του I. Κ. X α σ ι ώ- 
τ η ,  Μακάριος, Θεόδωρος καί Νικηφόρος οί Μελισσηνοί (Μελισσουργοί) (16ος-17ος αί.), 
Θεσσαλονίκη 1966, σ. 27-44, όπου μνεία των πηγών καί της προηγούμενης βιβλιογραφίας.

γ )  Ή  έκκληση τον μητροπολίτη Τιμοθέου προς τόν πάπα ΠΙο Ε ' (1572) και οί 
συνωμοτικές κινήσεις τοϋ αρχιεπισκόπου Άχρίδος * Ιωακείμ (1572-1576)

Μέσα στά πλαίσια των έπαναστατικών κινήσεων μετά τή ναυμαχία της 
Ναυπάκτου πρέπει νά άναφέρουμε καί μιά έπιστολή, στήν πραγματικότητα
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έκκληση καί υπόμνημα, πού άπηύθυνε προς τον πάπα Πιο Ε ' άπό τη Βαρσο
βία στις 15 Μαρτίου 1572 ό Έλληνας μητροπολίτης Τιμόθεος. Δεν είναι άπό- 
λυτα έξακριβωμένο ποιος είναι ό συντάκτης της έπιστολής αύτής, έχει δμως 
ύποστηριχθή μέ πολλή πειστικότητα 8τι πρόκειται για έναν Τιμόθεο, πού 
στα 1566 ό άρχιεπίσκοπος ’Αχριδών Παΐσιος τον είχε χειροτονήσει μητρο
πολίτη ’Ιταλίας, Άπουλίας, Άμβρακίας, Βασιλικάτων, Καλαβρίας, Σικε
λίας καί Μάλτας, Δαλματίας καί όλης τής Δύσεως, μέ δικαιοδοσία έξάρχου για 
όλες αυτές τις περιοχές. Δέν είναι ή πρώτη φορά πού άρχιεπίσκοπος Α χρ ι
δών (άπο τούς όποιους άρκετοί άναγνώριζαν τό πρωτείο του πάπα) χειροτο
νούσε ορθόδοξο μητροπολίτη γιά τό ποίμνιο της κάτω Ιταλίας καί Σικελίας. 
Τόσο ό άρχιεπίσκοπος Παΐσιος δσο καί ό μητροπολίτης Τιμόθεος ήταν άπό 
εκείνους πού άναγνώριζαν τον πάπα. Ό  Τιμόθεος βρέθηκε στή Βαρσοβία π ι
θανόν μέ την ιδιότητα τού έξάρχου της Δύσεως.

*Η έπιστολή τού Τιμοθέου μέ τά 4 υστερόγραφά της άποτελεί στήν ού- 
σία ένα υπόμνημα γιά την κατάσταση της οθωμανικής αύτοκρατορίας καί 
ταυτόχρονα ένα σχέδιο δράσης τών χριστιανικών κρατών τής Εύρώπης έναν- 
τίον τής Τουρκίας. Οί πληροφορίες της είναι άκριβείς καί ή κατάστρωση τού 
επιτελικού σχεδίου οδηγεί στη σκέψη 8τι πίσω άπό τον Τιμόθεο βρίσκεται 
ένα άλλο πρόσωπο πού στέκεται πάνω άπό αύτόν.

Στο πρώτο μέρος τής έπιστολής του 6 Τιμόθεος, μετά άπό τις έκφράσεις 
τού σεβασμού του προς τον πάπα, άναφέρεται στο παιδομάζωμα πού έγινε 
άπό τούς Τούρκους μετά τη ναυμαχία τής Ναυπάκτου καί μέ τό οποίο ό σουλ
τάνος θέλησε νά άναπληρώση τά άνθρώπινα κενά. ’Επίσης έκθέτει τά σχετικά 
μέ την κατασκευή νέου στόλου στις παραδουνάβιες χώρες καί αναφέρει τον 
τρόπο καί τήν ταχύτητα μέ τήν οποία έργάζονταν οί Τούρκοι. Κατόπιν έξιστο- 
ρεί τή χαρά μέ τήν οποία δ Σελίμ Β' δέχθηκε τήν είδηση τής άλωσης τής Κύ
πρου, καί μιλεί γιά τά σχέδια τού σουλτάνου έναντίον τής Βενετίας καί τής 
υπόλοιπης ’Ιταλίας, πού άνακόπηκαν δμως δλα άπό τήν καταστροφή τού στό
λου του στή ναυμαχία.

Στο δεύτερο μέρος τής έπιστολής έκτίθεται τό έπιτελικό σχέδιο δράσης 
έναντίον τής οθωμανικής αύτοκρατορίας. Ό  μητροπολίτης Τιμόθεος προτεί
νει συγκεκριμένα τά έξής: ’Ισχυρός χριστιανικός στόλος νά χτυπήση καί νά 
καταλάβη τά φρούρια τού Ρίου καί Άντιρρίου, καθώς καί τή Ναύπακτο, καί 
ύστερα νά προχωρήση προς τήν Κωνσταντινούπολη, πού τά τείχη της δέν εί
ναι ισχυρά. Ταυτόχρονα μέ τό στόλο νά έκστρατεύση προς τήν Κωνσταντι
νούπολη μέσω Ουγγαρίας καί ό αύτοκράτορας Μαξιμιλιανός Β' τής Γερμα
νίας. Μιά άλλη στρατιά 30.000 περίπου άνδρών νά άποβιβασθή στο Δυρρά
χιο, έχοντας άλλα τόσα 8πλα γιά τον έξοπλισμό τών Αλβανών πού θά έπανα- 
στατήσουν. Σέ αύτήν τήν στρατιά νά κληθούν ώς μισθοφόροι καί οί ’Αλβανοί 
τού βασιλείου τής Νεάπολης, γιατί δλοι γενικά οί ’Αλβανοί είναι σκληροί πο



82

λεμιστές. Δυό άλλα «φουσάτα», μέ περίσσια καί αυτά όπλα, νά άποβιβασθούν 
£να στό Χλεμούτσι καί ένα στή Μάνη για νά ξεσηκο>σουν καί νά όπλίσουν τούς 
υποδούλους. Μόνο έτσι, γράφει ό Τιμόθεος, είναι δυνατόν νά νικηθούν οι Τούρ
κοι, άν δηλαδή χτυπηθούν άπό πολλές πλευρές, γιατί μόνο μέ θαλάσσια εκστρα
τεία δέν γίνεται τίποτε. Τό γράμμα κλείνει μέ την πρόταση, άν τό έγκρίνη ό 
πάπας, νά πάη ό Τιμόθεος στήν Πόλη γιά νά φέρη καί άλλες πληροφορίες. Τήν 
ίδια πρόταση έπαναλαμβάνει ό Τιμόθεος καί στό πρώτο υστερόγραφό του, 
ένώ στό δεύτερο έπεξηγεί καί άνακεφαλαιώνει τις προτάσεις του σχετικά μέ 
τό σχέδιο των έπιχειρήσεων της ξηράς καί καθορίζει τή Θεσσαλονίκη ώς τόπο 
συγκέντρωσης των δυνάμεων πού θά άποβιβασθούν στήν Αλβανία καί τήν 
Πελοπόννησο.

Τό γράμμα του μητροπολίτη Τιμοθέου δέν ξέρουμε άν πρόλαβε ζωντανό 
τόν πάπα Πίο Ε#, πού πέθανε, όπως είπαμε, τήν 1η Μαίου τού 1572. Πάν
τως τό σχέδιο αύτό τού Τιμοθέου έχει παρά πολλές ομοιότητες μέ άλλα παρα
πλήσια μεταγενέστερα σχέδια.

Παράλληλες πρός τήν κίνηση τού μητροπολίτη Τιμοθέου, άν καί άσχε
τες μέ αύτήν, είναι καί οί συνωμοτικές κινήσεις τού άρχιεπισκόπου Άχρίδος 
’Ιωακείμ στή Βόρειο 'Ήπειρο κατά τά έτη 1572-1576.

Κατά τή διάρκεια της δεύτερης εκστρατείας τού στόλου της Sacra Liga 
τό 1572 καί πιθανόν κατά τό διάστημα τής παραμονής τού Don Juan στήν 
Κέρκυρα παρουσιάσθηκαν στόν τελευταίο δυο Ήπειρώτες, ό Ματθαίος ή Μάν- 
θος Παπαγιάννης (καταγόμενος άπό τό ’Αργυρόκαστρο) καί ό Πάνος Κεστό- 
λικος, συνοδευόμενοι καί άπό άλλους προκρίτους, ώς άντιπρόσωποι των σκλα
βωμένων συμπατριωτών τους γιά νά ζητήσουν, προφορικά καί μέ γραπτά 
ύπομνήματα, τή βοήθεια τού ‘Ισπανού πρίγκιπα γιά τήν άπελευθέρωσή τους. 
Ό  Don Juan φαίνεται ότι τούς έδωσε ύποσχέσεις, γιατί άργότερα άναφέ- 
ρεται ότι στήν έδρα ένός άρχιεπισκόπου (πιθανόν της Άχρίδος) είχε πραγ- 
ματοποιηθή μυστική σύσκεψη 40 περίπου προυχόντων, μέ σκοπό βέβαια νά 
συνεννοηθούν γιά τήν πραγματοποίηση τών συμφωνιών μέ τόν Don Juan. Ή  
σύσκεψη αύτή πραγματοποιήθηκε κατά τέλη τού 1572 ή αρχές τού 1573, άλλά 
ή χωριστή είρήνη τών Βενετών μέ τούς Τούρκους, πού άκολούθησε, έκανε όλα 
τά σχέδια νά άτονήσουν. Έ τσ ι οί δυό έκπρόσωποι τών συνωμοτών, γιά νά 
δώσουν νέα πνοή στά σχέδιά τους, έφυγαν γιά τήν ’Ιταλία καί άπό έκεί πέρα
σαν στήν ‘Ισπανία, όπου τόν Μάιο τού 1574 ό Παπαγιάννης ύπέβαλε στό 
Consejo de Estado γιά τόν Φίλιππο Β' διάφορα σχετικά ύπομνήματα.’Επειδή 
οί δυό άπεσταλμένοι φοβούνταν τά άντίποινα τών Τούρκων, δέν ξαναγύρισαν 
στήν πατρίδα τους καί ζήτησαν άπό τούς ‘Ισπανούς τήν άδεια νά έγκαταστα- 
θουν στό βασίλειο της Νεάπολης, καθώς καί χρηματική ένίσχυση.

Ά ν  καί ή Sacra Liga είχε ούσιαστικά διαλυθή, ή ‘Ισπανία έδειξε ένδια-
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φέρον για τις προτάσεις αύτές των ύποδούλων. Τον ’Οκτώβριο του 1574 6 
Don Juan έστειλε τον Παπαγιάννη μέ προσωπικό του μήνυμα στον άρχιεπί- 
σκοπο Άχρίδος. Τό γράμμα αυτό του Don Juan δεν υπάρχει σήμερα, άλλά 
σώζεται ή άπάντηση του άρχιεπισκόπου Άχρίδος ’Ιωακείμ, πού τήν προσυ
πογράφουν ό μητροπολίτης Καστοριάς Σωφρόνιος καί οί επίσκοποι Βελεγρά- 
δων Νεκτάριος καί Βελεσσού Φώτιος, πράγμα πού έμμεσα δείχνει τήν έκταση 
της συνωμοσίας.

Στο κείμενο αύτό, γραμμένο μέ άπλοϊκότητα καί πολλά ορθογραφική 
καί συντακτικά λάθη, ό ’Ιωακείμ εκθέτει τή δραματική κατάσταση (άπό τις 
καταπιέσεις των Τούρκων) πού επικρατούσε στήν έπαρχία του μετά τήν άπο- 
κάλυψη της συνωμοτικής κίνησης τού Παπαγιάννη, καθώς καί τήν άπογοή- 
τευση πού ένιωσε ό λαός άπό τή διάλυση της Liga.

Μολαταύτα, τονίζει ό ’Ιωακείμ, ό λαός έξακολουθει νά έχη υψηλό φρό
νημα καί μιά επιχείρηση στά μέρη έκεινα είναι άκόμη δυνατόν νά πραγματο- 
ποιηθή. Ά ν  θέλη μάλιστα ό Don Juan νά έξακριβώση τήν άλήθεια των λό
γων του, άς στείλη έναν έμπιστό του άνθρωπο, πού νά γνωρίζη τον τόπο καί 
τή γλώσσα, γιά νά άντιληφθή μόνος του τήν κατάσταση. Οί Τσπανοί δμως 
φαίνεται πώς δεν έδωσαν συνέχεια στο ζήτημα αύτό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ή  παραπάνω έπιστολή του Τιμοθέου έκδόθηκε γιά πρώτη φορά έλλιπής άπότά κατά
λοιπα του Σπ. Λάμπρου στό «Νέον Έλληνομνήμονά», τ. 18 (1924), σ. 26-32, καί ξαναεκδό- 
θηκε όλόκληρη μέ έκτενή εισαγωγή καί σχόλια άπό τον καθηγητή Γ. Τ. Κ ό λ ι α, Έ π ι
στολή του μητροπολίτου Τιμοθέου προς τον πάπαν Πϊον Ε' (1572), (Κείμενον - Σχόλια), 
τόμος «Εις μνήμην Κ. I. Άμάντου», Άθήναι 1960, σ. 391-412.

Γιά τις κινήσεις στη Βόρειο Τίπειρο βλ. I. Κ. X α σ ι ώ τ η, Ό  αρχιεπίσκοπος Ά χρί- 
δος 'Ιωακείμ καί οί συνωμοτικές κινήσεις στή Βόρειο ’Ήπειρο (1572-1576), «Μακεδο
νικά», τ. 6 (1964), σ. 237-256, 290-291, δπου δημοσιεύεται τό γράμμα του άρχιεπισκόπου 
Ιωακείμ, καθώς καί δυδ άλλα ισπανικά έγγραφα.

δ) Κινήματα στή Δυτική *Ελλάδα και ’Ήπειρο κατά τΙς τελευταίες δεκαετίες 
τον 16ον αιώνα

Θά σκιαγραφήσουμε παρακάτω μέ συντομία τις σημαντικώτερες άπό 
τις έξεγέρσεις των Ελλήνων στή Δυτική Ελλάδα καί τήν ’Ήπειρο κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες τού 16ου αιώνα.

Τό 1565 οί Χιμαριώτες, μή έχοντας νά πληρώσουν τό χαράτσι καί μή 
θέλοντας νά παραδώσουν τά παιδιά τους στό παιδομάζωμα, σήκωσαν άνταρ- 
σία κατά τής Πύλης. Τον επόμενο χρόνο έφθασε έκει μέ στόλο ό Πιαλή πασάς 
καί άποβίβασε 8.000 άνδρες, γιά νά τούς ύποτάξη. Οί Χιμαριώτες δμως τρα-
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βήχθηκαν στα βουνά καί άπό εκεί μέ τόν κλεφτοπόλεμο καί τις ένέδρες, προ
ξένησαν πολλές απώλειες στους Τούρκους καί τούς ανάγκασαν νά αποχωρήσουν.

Στις 1 0 ’Ιουνίου του 1570, δηλαδή λίγο πριν άπό τήν τουρκική έκστρα- 
τεία έναντίον τής Κύπρου, μοίρα βενετικού στόλου κατέλαβε μέ τή βοήθεια 
των Χιμαριωτών τό φρούριο τού Σοποτού (σήμερα Μπόρτσι ή Μπορσι) τής 
περιοχής Χιμάρας. Οί κάτοικοι δέχθηκαν τούς Βενετούς σαν έλευθερωτές καί 
έπαναστάτησαν. Κατόπιν οί Βενετοί προσπάθησαν, χωρίς επιτυχία, νά κατα
λάβουν τό Μαργαρίτι. Τελικά οί Τούρκοι μέ επικεφαλής τον Περτέβ πασά, 
άνακατέλαβαν τό Σοποτό καί προχωρο^ντας στο έσωτερικό κατέστειλαν τήν 
έξέγερση. Τό φρούριο τού Μαργαριτιού τό κατέλαβαν οί Βενετοί καί τό κατε
δάφισαν μετά τή ναυμαχία τής Ναύπακτού, στά 1572.

Τον Ιανουάριο τού 1573 ο Κερκυραίος Πέτρος Λάντζας διορίσθηκε διοι
κητής τής βενετοκρατούμενης Πάργας μέ έντολή νά οχύρωση τό φρούριό 
της σέ συνεργασία μέ τούς κατοίκους. Λίγο άργότερα δμως ό Λάντζας, επειδή 
άσφαλώς δέν δέχθηκε τή συνθήκη ειρήνης των Βενετών μέ τούς Τούρκους, 
έγινε πράκτορας των * Ισπανών καί κατέφυγε στή Νεάπολη. Τό Συμβούλιο 
των Δέκα τόν καταδίκασε ερήμην σέ θάνατο τόν Ιούλιο τού 1574 καί έδωσε 
διαταγή νά τόν δολοφονήσουν. Τόν ’Ιούλιο τού 1576 ό Λάντζας φεύγει άπό τό 
Otranto καί πηγαίνει στή Χιμάρα, δπου συγκεντρώνει δλους τούς προκρί
τους της περιοχής, πού ορκίζονται πίστη στόν βασιλιά τής 'Ισπανίας. ’Έπειτα, 
στις 30 * Ιουλίου, πηγαίνει στο φρούριο τού Σοποτού καί μέ τή βοήθεια ένός 
μηχανικού καί των Χιμαριωτών άνατινάζει μέ ύπόνομο ένα μεγάλο πύργο 
καί μιά πύλη, ένώ οί Χιμαριώτες μέ τσαπιά καί άξίνες κατεδαφίζουν τό ύπό- 
λοιπο φρούριο, πού είχαν κτίσει οί Τούρκοι τό 1558, μαζί μέ τό φρούριο τού 
Μαργαριτιού γιά νά ελέγχουν τήν περιοχή. Τόν Ιούνιο τού 1578 ό Λάντζας 
ζητεί μέ έπιστολή του άπό τόν 'Ισπανό άντιβασιλιά τής Νεάπολης Mondejar 
δυό καλά εξοπλισμένες γαλέρες, γιά νά καταλάβη αίφνιαδιαστικά τήν Α μμό
χωστο τής Κύπρου, δπου είχαν έξεγερθή οί γενίτσαροι καί είχαν σκοτώσει 
τόν διοικητή τής φρουράς. Τό 1596 συναντούμε τόν Λάντζα στή Νεάπολη νά 
άσχολήται μέ τήν άποστολή δπλων καί πολεμοφοδίων στούς Χιμαριώτες. Τέ
λος τό 1608 φαίνεται πώς οργανώνει μιά έπιχείρηση τών 'Ισπανών γιά τήν 
κατάληψη τής ’Ηπείρου. Τήν ίδια χρονιά συλλαμβάνει τό παράτολμο σχέδιο 
νά πάη στην Κωνσταντινούπολη, νά δολοφονήση τόν σουλτάνο καί νά πυρπο- 
λήση τό ναύσταθμο. Τότε ξεκινά γιά τή Ραγούζα, πρώτο σταθμό τού ταξιδιού 
του, δπου δέν ξέρουμε άν έφθασε, γιατί χάνονται πιά τά ίχνη του. *Ίσως τό 
έτος αυτό νά πέθανε ό Λάντζας, πού ήταν ήδη πολύ ήλικιωμένος.

Τό 1581 οί Χιμαριώτες έτοιμάζονται καί πάλι γιά έξέγερση καί ζητουν 
τή συμπαράσταση τής Δύσης. ’Απευθύνονται στόν πάπα Γρηγόριο I P ,  τού 
ζητούν βοήθεια σέ δπλα καί ρούχα καί τού γράφουν: «'Αγιώτατε πάτερ, έάν 
αυτό ποιήσης, νά λυτρώσης ήμάς καί τά παιδιά μας δλης τής Γρέτζιας, δπου
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καθημερινώς τά παίρνουν οί άσε βεις καί τά κάνουν τουρκόπουλα». Επίσης 
ζητουν από τον πάπα νά μεσολάβηση στον βασιλιά της 'Ισπανίας για νά τον 
πείσ/] νά τούς στείλη ώς ενίσχυση 3.000 Έλληνοαλβανούς άπό τούς εγκατε
στημένους στο βασίλειο τής Νεάπολης. Γιά αντάλλαγμα υπόσχονται νά δε
χθούν την ένωση μέ την Καθολική ’Εκκλησία, με τον όρο όμως νά κρατήσουν 
τό τυπικό στην έλληνική γλώσσα. Τό διάβημα αυτό των Χιμαριωτών, άν και 
κίνησε πολύ τό ενδιαφέρον τού πάπα, δεν έφερε κανένα άποτέλεσμα, ίσως γιατί 
οί 'Ισπανοί δεν ήθελαν νά απογυμνώσουν τις ιταλικές κτήσεις τους άπό τούς 
άριστους 'Ελληνοαλβανούς πολεμιστές.

Τό 1585 ό γνωστός άρματολός τής Βόνιτσας καί τού Λούρου Θεόδωρος 
Μπούας Γρίβας, υποκινούμενος άπό τούς Βενετούς, κήρυξε την έπανάσταση 
καί σέ μιά νύκτα έσφαξε τούς Τούρκους τής Βόνιτσας καί τού Ξερομέρου. Τό 
παράδειγμά του μιμήθηκαν καί οί άρματολοί τής Ηπείρου Πούλιος Δράκος 
καί Μαλάμος, πού κατέλαβαν την ‘Άρτα καί προχώρησαν προς τά Γιάννινα. 
Τότε ό πασάς τής Ναυπάκτου μέ πολλές χιλιάδες άνδρες προχώρησε προς τήν 
Ακαρνανία. Ό  Γρίβας συγκρούσθηκε μέ τούς Τούρκους στον Αχελώο, άλλα 
άναγκάσθηκε νά ύποχωρήση στα κοντινά βουνά, άπ’ όπου κάλεσε τον άδελφό 
του Γκίνη Μπούα άπό την * Ηπειρο νά ελθη νά τον βοηθήση. Στό μεταξύ όμως 
οί επαναστάτες <ττήν "Ηπειρο είχαν νικηθή καί ό Γκίνης Μπούας είχε σκο- 
τωθή. Έ τσ ι καί ό Θεόδωρος Μπούας Γρίβας άναγκάσθηκε μέ λίγους οπα
δούς του νά καταφύγη στήν ’Ιθάκη, όπου καί πέθανε άπό τά τραύματά του.

Θά άναφερθούμε τελευταία στις επαναστατικές ενέργειες τού άρχιεπι- 
σκόπου Άχρίδος ’Αθανασίου, πού άρχίζουν τό 1595 καί εκτείνονται ώς τή 
δεύτερη δεκαετία τού 17ου αιώνα. Ό  ’Αθανάσιος, πού καταγόταν άπό τη Μάνη 
(τά βενετικά έγγραφα τον ονομάζουν μέ τό έπίθετο Risea), άσκούσε μεγάλη 
επιρροή στήν περιοχή τής εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας του.

Κατά τά έτη 1595-1596 ό ’Αθανάσιος, μέσω τού Βενετού προβλεπτή 
τής Κερκύρας Angelo Bazadona, έρχεται σέ έπαφή μέ τούς Βενετούς στό 
Βουθρωτό καί τούς παρακινεί νά τον βοηθήσουν γιά τήν άπελευθέρωση τής 
’Αλβανίας άπό τήν Αύλώνα ώς τό Δυρράχιο. Επειδή όμως ή βενετική Γε
ρουσία δέν έγκρίνει τά σχέδια αυτά, ό ’Αθανάσιος καταφεύγει στούς 'Ισπανούς.

Τον Αύγουστο τού 1596 ό ’Αθανάσιος ξεσηκώνει τούς Χιμαριώτες καί 
μέ τήν ένίσχυση μικρής ισπανικής δύναμης άποφασίζει νά έπιτεθή έναντίον 
τού τουρκικού φρουρίου Τσέρνα. Τήν έπίθεση, πού έγινε άπό τρεις πλευρές, 
τήν έκαναν 1.300 άνδρες, άπό τούς οποίους 200 μόνον ήταν οπλισμένοι με 
άρκεβούζια. Στήν άρχή 100 'Ισπανοί κατόρθωσαν νά καταλάβουν ένα τμήμα 
τού φρουρίου καί νά υψώσουν τή σημαία τους, άλλά άπό τήν άλλη μεριά οί 
Χιμαριώτες, άπό κάποια σύγχυση μάλλον, ύποχώρησαν, πράγμα πού θεωρή
θηκε ώς προδοσία. ’Έ τσι οί Τούρκοι, άν καί είχαν ήδη 80 νεκρούς άνάμεσα 
στούς οποίους 10 άξιωματικούς καί τον διοικητή τού φρουρίου, πέρασαν στήν
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άντεπίθεση. Ό  διοικητής του Ισπανικού αποσπάσματος μέ 50-60 μόνον άν- 
δρες αντιμετώπισε ώς τό απόγευμα την ορμητική έπίϋεση 300 Τούρκων και 
κατόρθωσε τελικά νά σωθή.

Μετά την άποτυ/ία τής έπιχείρησις αυτής ό αρχιεπίσκοπος ’Αθανάσιος 
πήγε στή Χιμάρα καί από έκεϊ κατά τά τέλη του 1500 πέρασε στη Νεάπολη 
μέ δεκαμελή συνοδεία ζητο>ντας τήν ενίσχυση των 'Ισπανών καί ίσχυριζό- 
μενος δτι στήν περιοχή του μπορεί νά συγκεντρώση 3 - 4.000 ενόπλους. ’Από 
την έποχή αυτή άρχίζουν οι διάφορες περιπλανήσεις τού ’Αθανασίου στό έξω- 
τερίκό. Πηγαίνει στό Lecce καί από έκεί στή Ρώμη, οπού επισκέπτεται τόν 
πάπα Κλήμη Η'. Τόν ’Ιανουάριο τού 1598 έπιστρέφει στή Νεάπολη υπερβο
λικά χρεωμένος. Τόν ’Ιούνιο τού ίδιου έτους φεύγει γιά τό Μιλάνο καί άπό 
έκεί πηγαίνει στήν Πράγα, έδρα τού αύτοκράτορα Ροδόλφου Β', ό όποιος 
τόν στέλνει τόν Δεκέμβριο τού 1598 μέ συστατικά του γράμματα στό βασιλιά 
της 'Ισπανίας. Στό ταξίδι του γιά τήν 'Ισπανία ό ’Αθανάσιος έμποδίσθηκε στό 
Μιλάνο, δπου φυλακίσθηκε άπό τις ραδιουργίες των Βενετών. Ά πό έκεί δρα
πέτευσε στήν 'Ελβετία, έφθασε υστέρα, στις 5 Μαίου τού 1599, στήν Τυ- 
βίγγη, δπου συνάντησε τόν Κρούσιο, καί κατόπιν πήγε στή Νυρεμβέργη. Τέ
λος, τό 1604 ή 1606 ξαναβρίσκουμε τόν Αθανάσιο στό Tchernigov, κοντά 
στά ρωσικά σύνορα.

Δέν ξέρουμε πότε άκριβώς, άλλά είναι βέβαιο δτι ό Αθανάσιος έπέστρεψε 
στήν Αχρίδα. Μετά τήν άποτυχία τού κινήματος τού Διονυσίου τού «Σκυλο- 
σόφου», στό όποιο δέν πήρε μέρος, άν καί ειδοποιήθηκε, ό ’Αθανάσιος πήγε 
καί πάλι στή Νεάπολη τόν ’Ιούνιο τού 1612. *Ως τό 1615 είχε διάφορες έπα- 
φές μέ τούς Ισπανούς άντιβασιλείς τής Νεάπολης καί τής Σικελίας, ιδίως 
μέ τούς δούκες de Lemos καί de Osuna, καί τόν Σεπτέμβριο τού 1615 έφυγε 
γιά τή Μάνη, δπου καί χάνονται τά ίχνη του. ’Ίσως νά πέθανε έκεί λίγο μετά 
τήν άφιξή του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σχετικά μέ τά παραπάνω γεγονότα βλ. γενικά στοΰ Σ  ά θ α, Τουρκοκρατουμένη Ε λ 
λάς, σ. 128-129, 164, 171-172, 178-179, Μ π  ί ρ η, 01 Αρβανίτες, σ. 205-207, 209-210, 
καί I. Κ. X α σ ι ώ τ  η Ή  έπανάσταση των Χιμαριωτών στά 1570 καί ή άλωση του Σοπο- 
τού, «Η πειρω τική Ε στία», τ. 17 (1968), σ, 265-276. Γιά τόν Λάντζα βλ. Μ ι χ α ή λ  
Θ. Λ  ά σ κ α ρ ί ,  Πέτρος Λάντζας, διοικητής της Πάργας (1573) καί δργανον των 'Ι 
σπανών έν Ή πείρφ  (1596-1608), τόμος «Είς μνήμην Χρήστου Σούλη (1892-1951)», Άθη- 
ναι 1956, σ. 103-118, 237-253.

Γιά τή δράση τού άρχιεπισκόπου Άχρίδος 'Αθανασίου βασική παραμένει άκόμη ή με
λέτη του Ν. Μ i 1 e ν, Ohridskijat patriarh Atanasij i skitanijata mu v duzbina, 1597- 
1615 (=*0 πατριάρχης Άχρίδος Αθανάσιος καί οι περιπλανήσεις του στό έξωτερικό), δημο
σιευμένη στήν «Izvestija na Istorideskoto Druzestvo v Sofija», τ. 5*(1922), σ. 113-128. 
Λίγα συμπληρωματικά αναφέρει καί ό Α. - Ρ. Ρ e c h a y r e, Les archgveques dOchrida 
et leurs relations avec l’Occident a la fin du XVIe sidcle et au debut du XVIIe, στήν

Λ
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«Echos dOrient», τ. 36 (1937), σ. 409-422. Μια νέα μονογραφία γιά  τή δράση του προ
σώπου αύτοΰ, έπειτα άπό συστηματική έρευνα των άρχείων του Βατικανού καί του Si- 
mancas, μας είναι άπαραίτητη.

Εκθέσαμε παραπάνω με συντομία τά διάφορα επαναστατικά κινήματα 
των Ελλήνων μετά τή ναυμαχία τής Ναυπάκτου. *Η «κληρονομιά» του με
γάλου αύτοΰ γεγονότος έξακολουθεΐ νά ύπάρχη καί στις πρώτες δεκαετίες 
του 17ου αιώνα. Κλείνοντας τήν άφήγηση των γεγονότων του 16ου αιώνα 
πρέπει νά άναφέρουμε 6τι οι Τούρκοι άντέδρασαν στην καταστροφή του στό
λου τους καί στις εξεγέρσεις των Ελλήνων με πολύ μεγάλη σκληρότητα. 'Η  
τρομοκρατία απλώθηκε σε δλες τις ελληνικές χώρες της οθωμανικής αύτο- 
κρατορίας καί έγιναν σφαγές καί αιχμαλωσίες προυχόντων καί κληρικών, 
ιδίως στο Αιγαίο, στή Θεσσαλονίκη, στον "Αθω ("Αγιον "Ορος) καί άλλου. 
•Η παράδοση άναφέρει δτι 30.000 περίπου άτομα σφάχθηκαν, ρίχθηκαν στις 
γαλέρες σάν κωπηλάτες ή στάλθηκαν σκλάβοι στήν Κωνσταντινούπολη.



Δ. ΣΥΝΩΜΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝ Η ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 17ον ΑΙΩΝΑ ΩΣ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗ Σ Κ ΡΗ ΤΗ Σ (1069)

1. ΣΥ Ν ΕΝ Ν Ο Η ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΠΡΙΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΔΟΥΚΑΤΟ Τ Η Σ  ΣΑΒΟΪΑΣ (1590-1611)

Πρίν μιλήσουμε γιά τΙς επαφές των Κυπρίων με τό ιταλικό δουκάτο τής 
Σαβοίας, πρέπει νά κάνουμε μια μικρή είσαγωγή σχετικά με τις σχέσεις των 
δυό χωρών.

Τό 1458 άναγορεύθηκε βασίλισσα της Κύπρου, μετά τό θάνατο τού πα
τέρα της, ή Καρλόττα de Lusignan, κόρη τού Ιωάννη Β \ Στις 7 ’Οκτωβρίου 
τού 1459 ή Καρλόττα παντρεύθηκε τό γιό τού δούκα τής Σαβοΐας Λουδοβίκο, 
πού άναγορεύθηκε καί αύτός βασιλιάς τής Κύπρου. ’Όμως λίγα χρόνια άρ- 
γότερα, τό 1465, ό ετεροθαλής άδελφός τής Καρλόττας ’Ιάκωβος (νόθος γιος 
τού Ιωάννη Β' καί μιας Έλληνίδας), πού ήταν άρχιεπίσκοπος τής Λευκωσίας, 
μέ τή βοήθεια τού σουλτάνου τής Αίγύπτου καί των Βενετών άρπαξε τό θρόνο 
άπό τήν άδελφή του. Ό  Ιάκωβος παντρεύθηκε τή Βενετσιάνα Αικατερίνη Κορ- 
νάρου (1471), πού μετά τό θάνατο τού συζύγου της, έπειδή δέν είχαν παιδιά, 
παραχώρησε τό βασίλειο τής Κύπρου στή Βενετία (1489). Στο μεταξύ δμως 
καί ή εξόριστη στή Ρώμη Καρλόττα, έχοντας μείνει χήρα καί χωρίς άπογό- 
νους, παραχώρησε καί αύτή στις 26 Φεβρουάριου τού 1485 τά δικαιώματά 
της πάνω στο θρόνο τής Κύπρου στον οίκο της Σαβοίας. Ά πό τότε ό άνεψιός 
της Κάρολος τής Σαβοΐας πρόσθεσε στόν τίτλο τού δούκα καί τήν προσωνυμία 
τού «βασιλιά τής Κύπρου, τής 'Ιερουσαλήμ καί της Αρμενίας». Έ τσ ι, μετά 
τήν κατάληψη τής Κύπρου άπό τούς Τούρκους, τό νησί τό διεκδικοΰσαν τόσο 
οί Βενετοί δσο καί ό δούκας τής Σαβοΐας. Ό  τελευταίος στηριζόταν στά κλη
ρονομικά δικαιώματά του καί ένδιαφερόταν ιδιαίτερα — πρέπει νά τό τονίσου
με — γιά τον τίτλο τού «βασιλιά» πού θά άποκτούσε, άν έπαιρνε τήν Κύπρο, 
καί ό όποιος θά άνέβαζε τό γόητρό του άπέναντι στά άλλα ιταλικά δουκάτα.

Οί συνεννοήσεις των ύποδούλων Κυπρίων μέ τον δούκα τής Σαβοίας Κά
ρολο-Εμμανουήλ Α' (1580-1630) χρονολογούνται κυρίως άπό τό έτος 1590. 
Τή χρονιά αύτή ό Κύπριος Μάρκος Μέμος άπό τήν Πάφο, πού ήλθε πρώτα στή 
Ρώμη καί άπό έκει πήγε στο Τουρίνο, έγραψε στο Κάρολο-Έμμανουήλ, παρα
κινώντας τον νά άπελευθερώση τό νησί, στο όποιο δέν ύπήρχαν, δπως έλεγε, 
παρά μόνον 4.800 Τούρκοι διασκορπισμένοι σέ διάφορα μέρη κατά σώματα τών
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200-300 άνδρών. Σύμφωνα μέ τά γραφόμενα τού Μέμου, ένα πλοίο μέ 200 
’Ιταλούς στρατιώτες καί 50 Κύπριοι, μεταμφιεσμένοι σέ προσκυνητές, άρκού- 
σαν γιά νά καταλάβουν μέ δόλο τήν Αμμόχωστο.

Γιά νά βεβαιωθή γιά τις δυνατότητες της κατάληψης τού νησιού καί γιά 
νά προπαρασκευάση τό έδαφος, ό δούκας της Σαβοΐας έστειλε ώς άντιπρόσωπό 
του τό φθινόπωρο τού 1600 τον Ρόδιο Φραγκίσκο Άκκίδα, γιο τού Εμμανουήλ 
Άκκίδα, άποστολικού έπιτρόπου στή Μεσσήνη τής Σικελίας καί άλλοτε χω
ροεπισκόπου στη Ρόδο* τού Άκκίδα οί ένέργειες μάς είναι γνωστές από μια μα
κροσκελή έκθεσή του τής 11ης Απριλίου 1601, πού υπέβαλε στον δούκα μετά τήν 
επιστροφή του : Ό  Άκκίδας έφυγε μέ πλοίο στις 5 ’Οκτωβρίου τού 1600 άπό 
τή Μεσσήνη καί πήγε στήν ’Αλεξάνδρεια, όπου έμεινε λίγες ήμέρες. Ά πό έκεί 
πέρασε στή Χάιφα καί στήν 'Ιερουσαλήμ, όπου έπισκέφθηκε τον πατριάρχη 
Σωφρόνιο Δ' τον 1 Ιελοποννήσιο. Ό  Έλληνας ιεράρχης, όταν έμαθε τήν απο
στολή τού Άκκίδα, ένθουσιάσθηκε και τού έδωσε δυο έπιστολές, μιά γιά τον 
άρχιεπίσκοπο τής Κύπρου καί μιά γιά τόν δούκα τής Σαβοΐας.

Φεύγοντας άπό τήν 'Ιερουσαλήμ ο Άκκίδας έφθασε στήν Αμμόχωστο στις 
26 Νοεμβρίου, όπου συνάντησε τόν άρχιεπίσκοπο τής Κύπρου Βενιαμίν καί τού 
έδωσε τήν έπιστολή τού πατριάρχη. ’Εκείνος τόν. οδήγησε στή Λεμεσό καί 
έκεί, στο σπίτι ένός ιερέα, συζήτησε μαζί του πάνω στή δυνατότητα τής άπε- 
λευθέpGJσης τού νησιού μέ τή βοήθεια τού δούκα τής Σαβοΐας. *0 άρχιεπίσκο- 
πος δήλωσε στον Άκκίδα ότι υπήρχε διάχυτο πνεύμα γιά εξέγερση, ότι είχε 
προηγηθή ήδη μιά συνωμοτική κίνηση καί ότι δέν χρειαζόταν παρά νάοδιαθέση 
ό δούκας γιά τό σκοπό αύτό 3-4.000 άνδρες. Ό  κυριούτερος συνωμότης ήταν ό 
Κλαύδιος Κέγχης (Claudio Ceohini), Λατίνος στήν καταγωγή, άλλά γενημέ- 
νος στήν Κύπρο, επιστάτης των αλυκών, ό οποίος έγραψε στά ελληνικά τή συν
θήκη μέ τούς όρους των Κυπρίων καί τήν παρέδωσε στον Άκκίδα γιά νά τή με- 
ταφέρη στον δούκα γιά έπικύρωση.

Ό  Άκκίδας, έπιστρέφοντας άπό τήν Κύπρο, έφθασε στο Τουρίνο καί στις 
11 Απριλίου τού 1601 παρουσιάσθηκε στον δούκα τής Σαβοΐας καί τού έδωσε 
τή γραπτή έκθεσή του, τό γράμμα τού πατριάρχη τών 'Ιεροσολύμων, τή συν
θήκη τών Κυπρίων, καθώς καί μιά έκθεση γιά τήν έκταση, τόν πληθυσμό, τά 
φρούρια τού νησιού, τά έσοδά του κ.λ. Τά κείμενα αύτά τά είχε μεταφράσει στά 
ιταλικά ό ίδιος ό Άκκίδας.

Τό φθινόπωρο τού ίδιου έτους ό Κάρολος-Έμμανουήλ στέλνει στήν Κύ
προ δυο άπεσταλμένους του, τόν Baltassar dc Plot di Mont’ Λlbano, κόμη 
della Ηοί-Ιιία,καί τόν κουνιάδο τού Άκκίδα γιατρό Πέτρο Άνέλλη. Λυτοί έφε
ραν μαζί τους, επικυρωμένη άπό τόν δούκα, καί τή συνθήκη μέ τούς όρους τών 
Κυπρίων. Γό κείμενο αύτό περιλαμβάνει 24 άρθρα καί περιέχει τά έξής : Κα
τοχυρώνονται τά παλαιά προνόμια καί χορηγούνται καί νέα στον ορθόδοξο 
κλήρο καί ιδίως στον άρχιεπίσκοπο καί στούς συγγενείς του* άνταμείβεται ό
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Claudio Cechini καί ένας συνεργάτης του* μετά τήν άπελευΟέρωση του νησιού 
6 δούκας πρέπει νά έγκατασταθή εκεί για 3-4 χρόνια, νά τό όχυρώση καλά και 
ύστερα νά άφήση έκεί ώς βασιλιά ή τοποτηρητή εναν από τούς γιους του* απα
γορεύεται νά έγκατασταθούν στό νησί Ισπανοί μέ όποιαδήποτε Ιδιότητα (στρα
τιώτες, διοικητές κ.λ.)* οί άξιωματικοί, διοικητές καί άλλοι υπάλληλοι θά είναι 
εντόπιοι* οί δημογέροντες θά έκλέγωνται από το λαό* απαγορεύεται νά πουληθή 
πόλη, φρούριο ή άλλος τόπος τού νησιού* απαγορεύεται επίσης ή εγκατάσταση σέ 
αυτό Γενοβέζ<υν, διαμαρτυρομένων καί άλλων «αιρετικών», καθώς καί ή ίδρυση 
καταστήματος των Ιησουιτών* προβλέπεται ή ίδρυση σχολείων σέ κάθε πόλη, 
καθώς καί ή οργάνωση πολιτοφυλακής* απαγορεύεται ή επιβολή νέων φόρων ή 
τελωνειακών δασμών χωρίς τήν προηγούμενη έγκριση τού λαού* άπελευθερώ- 
νονται οί «πάροικοι», κολλήγοι κ.λ. δούλοι* προβλέπεται ή ίδρυση Πανεπιστη
μίου στή Λευκο^σία, καί άλλα.

Δέν έχουμε στοιχεία γιά νά παρακολουθήσουμε τήν έξέλιξη τών έπαφών 
άνάμεσα στον δούκα τής Σαβοΐας καί στούς Κυπρίους επί 7 ολόκληρα χρόνια* 
είναι μάλιστα πιθανόν, στό χρονικό αύτό διάστημα, νά μήν έγινε καμιά ένέρ- 
γεια καί άπό τις δυο πλευρές. Το 1608 ξαναβρίσκουμε ίχνη τής κίνησης αυτής. 
Στις 8 ’Οκτωβρίου τού έτους αύτού στέλνει στον Κάρολο-Έμμανουήλ μιά 
έπιστολή γραμμένη στά ιταλικά ό διερμηνέας τού πασά τής Κύπρου Πέτρος 
Γουνέμης, πού παρακαλεΐ τον δούκα νά έλθη σέ συνεννόηση μέ τόν Φίλιππο Γ' 
τής 'Ισπανίας, γιά νά απελευθερώσουν τό νησί. Στήν Κύπρο, γράφει, υπάρχουν 
μόνο 8.000 άνδρες, ενώ οι μάχιμοι Κύπριοι ξεπερνούν τις 35.000 καί εύκολα 
θά νικήσουν τούς Τούρκους, αν έξοπλισθούν.

Τήν ίδια εποχή, πιθανόν γύρω στά 1607-1608, ξέσπασε στήν Κύπρο μιά 
μικρή έπανάσταση μέ έπικεφαλής τόν οπλαρχηγό Βίκτωρα Ζεμπετό. Φαίνεται 
πώς τό κίνημα αύτό κατεστάλη εύκολα άπό τούς Τούρκους καί ό Ζεμπετός κα
τέφυγε στήν ’Ιταλία. Ά πό  έκεί μάλιστα, συστημένος άπό τόν πάπα, πήγε καί 
στήν 'Ισπανία, γιά νά ζητήση βοήθεια. Στήν Κύπρο, μετά τό κίνημα τού Ζεμ- 
πετού, ξέσπασε άγρια τρομοκρατία, δπως μάς .πληροφορεί ένα γράμμα (χωρίς 
χρονολογία) τού άρχιεπισκόπου Χριστοδούλου προς τόν δούκα τής Σαβοΐας.

Τά παραπάνίο γεγονότα έντείνουν γιά ένα διάστημα τις έκκλήσεις τού 
άρχιεπισκόπου Χριστοδούλου (1609-163!) προς τόν Κάρολο-Έμμανουήλ 
τής Σαβοίας. ’Έτσι, στις 5 ’Οκτωβρίου τού 1609, ό άρχιεπίσκοπος καί οί άλλοι 
επίσκοποι καί άνο)τεροι κληρικοί τού νησιού άπευθύνονται καί πάλι στον δούκα 
τής Σαβοίας. Τού γράφουν γιά τήν άφοσίωση τών Κυπρίων στό πρόσωπό του, 
τόν παρακαλούν νά συνεργασθή μέ τόν Φίλιππο Γ' γιά τήν άπελευθέρωση τού 
νησιού, υπόσχονται νά προσφέρουν στον άγώνα 35.000 μάχιμους άνδρες καί 
άλλα. Τό γράμμα τους αύτό τό στέλνουν μέ έναν άντιπρόσωπό τους, τόν Λουίζο 
τού Νικολού, πού θά δώση καί προφορικά πληροφορίες καί θά φέρη καί τήν 
άπάντηση τού δούκα.
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Φαίνεται πώς στήν άποστολή του αύτή ό Λουΐζος πήρε υποσχέσεις, γιατί 
βλέπουμε δτι δυο χρόνια άργότερα ό Χριστόδουλος τον ξαναστέλνει στήν Ιταλία 
μαζί με έναν άλλο άντιπρόσωπό του, τον Κωνσταντίνο του Δήμου. Επειδή τήν 
πρώτη φορά δεν βρέθηκε κανείς στο Τουρίνο νά μετάφραση στά ιταλικά το 
γράμμα των Κυπρίων κληρικών, τώρα οί δυο άντιπρόσωποι φέρουν μεταφρασμέ
νες στά ιταλικά τις έκκλήσεις των Κυπρίων. Αύτά τά μαθαίνουμε άπό γράμμα 
της 6ης ’Απριλίου του 1611 του άρχιεπισκόπου Χριστοδούλου προς τον κόμη 
de Mont-Basilio, εύγενή τής αυλής του δουκάτου τής Σαβοΐας, τον όποιο 
καί παρακαλεΐ ό Χριστόδουλος νά μεσολαβήση στον δούκα γιά το αίτημα των 
Ελλήνων.

Έδώ σταματούν οί επαφές Κυπρίων καί Καρόλου-Έμμανουήλ, γιατί ό 
τελευταίος είχε στρέψει ήδη τις βλέψεις του προς τήν ’Αλβανία. Μολαταύτα 
φαίνεται πώς στήν Κύπρο οί έλπίδες γιά βοήθεια άπό τον οίκο τής Σαβοΐας δέν 
έλειψαν έντελώς. Αύτό τουλάχιστο άποδεικνύεται άπό τό γεγονός ότι τον 
Ιούλιο τού 1632, ό Κύπριος ιερομόναχος Θεόκλητος, ήγούμενος τής μονής Εί- 
κοσιφοινίσσης στη Μακεδονία καί άνεψιός τού άρχιεπισκόπου της Κύπρου, 
πού βρισκόταν τότε στο Παρίσι γιά δουλειές τού μοναστηριού του, γράφει στον 
δούκα της Σαβοΐας Βίκτωρα-Άμεδαίο Α', έπαναλαμβάνοντας τις γνωστές 
προηγούμενες εκκλήσεις των συμπατριωτών του. Παρόμοιες έκκλήσεις έχουμε 
καί άργότερα.

Ιίϊ^ΛΙΟ ΓΡΑΦΙΑ

Βλ. σχετικά G i o v a n n i  S f o r z a ,  I negoziati di Carlo Emanuele I, duca di 
Savoia per farsi re di Cipro, «Atti della Reale Academia delle Scienze di Torino», τ. 
53 (1917-1918), σ. 329-342, 377-389. Βλ. έπίσης Σ ά θ α, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, 
σ. 184-194, καί F r. Μ i k 1 ο s i c h - I o s. Mu l l e r ,  Acta et diplomata graeca medii 
aevi sacra et profana, τ. 3ος, Vindobonae 1865, σ. 266-269, 274-275, όπου δημοσιεύ
ονται τά σχετικά έγγραφα. Βλ. έπίσης Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ ,  ‘Ιστορία τού Νέου Ε λ 
ληνισμού, τ. 3, σ. 328-331, καί Η i 11, A History of Cyprus, τ. 3, σ. 37-38, 41-48, 53- 
67, όπου καί πλήρης βιβλιογραφία.

2. ΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ 
ΤΟΤ ΔΙΟΝΤΣΙΟΤ ΤΟΤ «ΣΚΤΛΟΣΟΦΟΤ» (1600 ΚΑΙ 1611)

Στά γεγονότα τής νεώτερης ιστορίας μας πού δέν είναι άκόμη πολύ γνω
στά, γιατί δέν έχουν έρευνηθή ώς τώρα συστηματικά τά εύρωπαϊκά άρχεία, 
άνήκουν καί τά δυο επαναστατικά κινήματα πού οργάνωσε ό γνωστός έθνομάρ- 
τυρας μητροπολίτης Λαρίσης-Τρίκκης Διονύσιος, τό πρώτο στη Θεσσαλία 
στά 1600 καί τό δεύτερο στήν 'Ήπειρο στά 1611.

Δέν ξέρουμε πού γεννήθηκε ό Διονύσιος* ίσως νά ήταν Ήπειρώτης καί



πιθανόν νά καταγόταν από πλούσια οικογένεια. "Οχι πολύ νέος έγινε μοναχός 
καί μόνασε στό μοναστήρι τού Άγιου Δη μητριού του Λιχούνη, ανάμεσα στα χω
ριά Ραδοβίστι καί Κεράσοβο τής Θεσπρωτίας. Αργότερα σπούδασε στήν ’Ιτα
λία, όπου παρακολούθησε φιλολογία καί φιλοσοφία, ίσως ακόμη καί ιατρική 
καί φυσική. Στή μόρφωσή του αυτή χρωστούσε ασφαλώς καί τήν επωνυμία 
«Φιλόσοφος», πού άργότέρα, μετά τήν άποτυχία εού δευτέρου κινήματος του 
καί τό θάνατό του, οί εχθροί του τή μετέτρεψαν χλευαστικά σέ «Σκυλόσοφος». 
* Η προσωπικότητα τού ιεράρχη αυτού φαίνεται άκόμη καί από το γεγονός ότι 
ό Διονύσιος εϊχε τήν έκτίμηση σημαινόντων προσώπων τής έποχής του καί 
διατηρούσε άλληλογραφία με όνομαστούς κληρικούς, όπως μέ τον Μελέτιο 
Πηγά, τον Μάξιμο Μαργούνιο καί άλλους.

Έ π ί πατριαρχείας τού 'Ιερεμία Β' τού Τρανού, κατά τά τέλη τού 16ου 
αιώνα, ό Διονύσιος άναφέρεται ως μέγας άρχιδιάκονος, κατόπιν ούς πρωτοσύγ- 
κελλος στον Γαλατά καί υστέρα ώς έξαρχος, γιατί εϊχε σταλή από τον πατριάρχη 
μέ ειδική άποστολή στις εκκλησίες Θεσσαλίας, ’Ηπείρου καί Πελοποννήσου. 
Στά 1591 ή 1592 εκλέγεται μητροπολίτης Λαρίσης καί, έπειδή ή πόλη είναι 
έρημη πιά άπό χριστιανούς, μεταφέρει τήν έδρα του στά Τρίκαλα.

Δεν ξέρουμε άκόμη σήμερα ποιά ήταν ή προετοιμασία καί ή έκταση τής 
πρώτης έπανάστασης πού οργάνωσε ό Διονύσιος στή Θεσσαλία στά 1600. Φαί
νεται πάντως ότι ό ιεράρχης, γιά νά έξασφαλίση πόρους, άρκετά πριν άπό τήν 
έξέγερση, εϊχε άρχίσει νά κατακρατή τά ποσά πού στέλνονταν κάθε χρόνο στο 
Πατριαρχείο καί στήν Πύλη (τά «πατριαρχικά δοσίματα» καί τά «χαράτσια»). 
’Επίσης φαίνεται οτι βρισκόταν σέ έπαφή μέ τούς κλέφτες καί άρματολούς της 
Πίνδου καί ότι τό κίνημα εϊχε ύποκινηθή άπό κάποια εύρωπαϊκή δύναμη, ίσως 
άπό τή Βενετία. Τό μόνο όμως θετικό, πού γνωρίζουμε προς τό παρόν, είναι 
ότι τον Δεκέμβριο τού 1598 είχε φθάσει στή Βενετία κάποιος καλόγερος άπό 
τά Γιάννινα, άπεσταλμένος τού μητροπολίτη Λαρίσης, μέ έξουσιοδότηση νά 
διαπραγματευθή μέ τούς έκει 'Έλληνες καί, μέ τή συμπαράστασή τους, νά έπι- 
διώξη.τή βοήθεια τού βασβλια της 'Ισπανίας Φιλίππου Γ' (1598-1621) καί 
τού αύτοκράτορα τής Γερμανίας Ροδόλφου Β' (1576 - 1612) γιά τήν άπελευ- 
θέρωση της Ελλάδας. Στή Βενετία οί'Έλληνες ήλθαν σέ έπαφή μέτόν γραμμα
τέα τής αύτοκρατορι^ής πρεσβείας Rossi, πού τούς ένεθάρρυνε. Κατόπιν, ένας 
άπό αύτούς πήγε στή Βιέννη, γιά νά ύποβάλη στον αύτοκράτορα μιά έκκληση 
βοήθειας άπό μέρους των κατοίκων τής ’Ηπείρου, Θεσσαλίας καί Μακεδονίας. 
Μέ τό ύπόμνημά τους αύτό οί ύπόδουλοι ζητούσαν νά σταλούν στρατεύματα, 
όπλα καί πολεμοφόδια γιά τον εξοπλισμό 40.000 Ελλήνων καί δήλωναν ότι 
εϊναι πρόθυμοι νά έξεγερθούν κάτω άπό τήν καθοδήγηση των μητροπολιτών 
Λαρίσης (δηλ. τού Διονυσίου) καί Ναυπάκτου καί Άρτης. Επίσης ζητούσαν 
νά μεσολαβήση ό αύτοκράτορας γιά τήν ίδια υπόθεση στον βασιλιά τής'Ισπανίας 
καί στόν πάπα (δηλ. τόν Κλήμεντα Η ' Aldobrandini, 1592-1605). Δέν ξέ
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ρουμε άκόμη ποια ήταν ή εξέλιξη της υπόθεσης αυτής στη Βιέννη, πάντως γνω
ρίζουμε δτι πριν άπό τό Μάιο του 1600 υποβλήθηκε καί στον πάπα μια δεύτερη 
έκκληση με τό ίδιο περίπου περιεχόμενο.

'Η έπανάσταση στή Θεσσαλία έκδηλώθηκε κατά τά μέσα Νοεμβρίου του
1600, άλλα άπέτυχε. Τά άντίποινα των Τούρκων, πού επακολούθησαν, ήταν 
πολύ σκληρά. Τότε σκοτώθηκαν καί άρκετοί ιερωμένοι, άνάμεσα στούς οποίους 
καί ό άρχιεπίσκοπος Νεοχωρίου καί Φαναριού Σεραφείμ.,-πού ή Ε κκλησία τον 
άνακήρυξε άργότερα νεοιχάρουρα. Μετά την άποτυχία τού κινήματος ό Διονύ
σιος κατέφυγε στήν Ιταλία, στήν αρχή στη Νεάπολη καί κατόπιν στή Ρώμη, 
ενώ τό Οικουμενικό Πατριαρχείο τον καθαίρεσε μέ πράξη του στις 15 Μαιου
1601.

Στή Δύση ό άκούραστος καί φλογερός ιεράρχης άγωνίσθηκε επί δέκα πε
ρίπου χρόνια γιά νά έξασφαλίση τή βοήθεια τής χριστιανικής Ευρώπης γιά τήν 
άπελευθέρωση τώ > συμπατριωτών του. * Από τή Ρώμη άπηύθυνε στις 28 Νοεμ
βρίου 1602 έκκληση προς τον Γερμανό αύτοκράτορα, τού έξηγούσε τά σχετικά 
μέ τή θεσσαλική έπανάσταση καί ζητούσε καί πάλι τή συμπαράστασή του. Τό 
ίδιο έτος — πιθανόν πιο πριν — άπό τή Νεάπολη, μέσω τού έκεί * Ισπανού άντι- 
βασιλιά, είχε υποβάλει παρόμοιο υπόμνημα προς τον Φίλιππο Γ \  Ε πίσης, 
όπως μάς πληροφορεί μιά σύγχρονη πηγή (Φεβρουάριος 1603), ό Διονύσιος 
έπισκέφθηκε καί τον πάπα, στον όποιο καί έκανε ομολογία πίστεως προς τήν 
Καθολική Εκκλησία. Τότε ό πάπας έδειξε μεγάλο ένδιαφέρον γιά τά σχέδια 
καί τις προτάσεις τού Διονυσίου, συμφώνησε μέ αύτές καί τον έφοδίασε μέ συ
στατικά γράμματα γιά τον * Ισπανό μονάρχη.

Τό καλοκαίρι τού 1603 ό Διονύσιος έφθασε στό Valladolid τής Ισπανίας, 
συνοδευόμενος άπό τόν άπόφοιτο τού Ελληνικού Κολλεγίου τής Ρώμης Κων
σταντίνο Σοφίας, πού τόν χρησιμοποιούσε ως βοηθό καί διερμηνέα. Ά π ό  έκεί, 
άφού πήρε άπό τόν άποστολικό νούντσιο καρδινάλιο Domenico Ginnasi, έπί- 
σκοπο τού Sipontino, χρήματα καί συστατικές έπιστολές γιά τόν πανίσχυρο 
δούκα de Lerma καί άλλους άξιωματούχους τής ισπανικής αυλής, προχώρησε 
στό Burgos, γιά νά συναντήση τόν Φίλιππο Γ \  Στό Burgos βρήκε καί άλλους 
'Έλληνες, ένας άπό τούς όποιους, ό ’Ιωάννης Πίκκολος (;) (de Piccolis), άγνω
στος σ’ ^μάς άπό άλλη πηγή, φερόταν ώς έπίσημος άπεσταλμένος των υπο
δούλων Ελλήνων. Έ κεί συνάντησε έπίσης τούς Ή πειρώτες Σταύρο Άψαρά, 
Έ μμ. 'Ηγούμενο καί Σκαρλάτο Μάτσα, πού ήταν μόνιμα έγκαταστημένοι 
στή Νεάπολη. Οι τελευταίοι μάς είναι γνωστοί άπό άρχειακές πηγές γιά τά 
υπομνήματα πού υποβάλλουν άργότερα στούς 'Ισπανούς ώς άντιπρόσωποι των 
υποδούλων Ελλήνων.

Δέν γνωρίζουμε άκόμη τί άκριβώς έπέτυχε μέ τό ταξίδι του αύτό στήν- 
'Ισπανία ό Διονύσιος. Τότε πάντως ό Κωνσταντίνος Σοφίας καί άλλοι, τόν κα
τήγγειλαν στήν 'Ιερά Εξέταση ώς κακόδοξο, αιρετικό καί άνήθικο κάί είπαν

1
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ακόμη δτι ή προσχώρησή του στην Καθολική Εκκλησία δέν ήταν πραγματική, 
άλλα άποσκοπούσε στο νά ξεγελάση τόν πάπα καί νά έξασφαλίση τήν υποστή
ριξή του. Τόν κατηγόρησαν έπίσης δτι είχε πλαστογραφήσει στη Νεάπολη τά 
έγγραφα πού τον παρουσίαζαν ώς πληρεξούσιο των συμπατριωτών του της 
Θεσσαλίας καί * Ηπείρου μέ άποστολή τήν ένωση των Εκκλησιών. Δεν ξέρουμε 
βέβαια κατά πόσο άληθεύουν οί παραπάνο> κατηγορίες, ιδίως ή τελευταία, άλλα 
δεν είναι άπίθανο ο φλογερός ιεράρχης νά έφθασε ώς τήν άνωδυνη άλλωστε 
πλαστογράφηση τέτοιων υπομνημάτων προκειμένου νά έπιτύχη στόν ιερό 
σκοπό του.

"Εχοντας έξασφαλίσει (μάλλον άπό τήν 'Ισπανία καί τδν πάπα) δέν ξέ
ρουμε ποιές άκριβώς υποσχέσεις γιά βοήθεια, ό Διονύσιος έπιστρέφει μετά τό 
1609 στήν "Ηπειρο καί κατευθύνεται στο γνωστό του μοναστήρι τού 'Αγίου 
Δημητρίου τού Διχούνη. Το σχέδιό του ήταν νά δργανώση μιά νέα εξέγερση, 
νά καταλάβη ένα φρούριο καί νά είδοποιήση κατόπιν τούς 'Ισπανούς της Νεά
πολης πού είχαν ύποσχεθή νά τόν ένισχύσουν. "Αν καί ήλικιωμένος — περίπου 
60 χρόνων, ίσως καί μεγαλύτερος — τριγυρίζει στο ύπαιθρο, θεραπεύει άρρώ- 
στους καί μέ τά κηρύγματά του ξεσηκώνει τούς χωρικούς. Μέ τήν εύγλωττία 
καί τή θερμή πίστη πού τόν χαρακτηρίζει, άκόμη καί μέ τούς χρησμούς καί 
τις μαντείες, πού χρησιμοποιεί, πείθει τόν- άπλό λαό. Τις ιδέες του τις συμμε
ρίζεται καί ό έπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως Ματθαίος (τοποτηρητής τότε τού μη
τροπολίτη Ίωαννίνων Μανασσή), πού περιποιείται τόν Διονύσιο, ένώ ή συντη
ρητική, άντιδραστική καί τουρκόφιλη μερίδα τών κληρικών, μέ έπικεφαλής τόν 
μοναχό Μάξιμο τόν Πελοποννήσιο, παλιό γνώριμο τού Διονυσίου, άντιτίθεται· 
σφοδρά στις ένέργειές του. Στο μεταξύ 6 επαναστατικός άναβρασμος αυξάνεται 
καί εκτείνεται σε 70 χωριά καί κωμοπόλεις της Θεσπρωτίας. ’Από τούς συνω
μότες ξεχωρίζουν γιά τή δραστηριότητά τους ό Λάμπρος, γραμματικός τού 
Όσμάν πασά τών ’Ιωαννίνων, 6 Ντελή Γιώργος, γραμματικός έπίσης ενός 
Τούρκου, καί ό Ζώτος Τσίριπος άπό τήν Παραμυθιά.

Ή  έπανάσταση ξέσπασε στις άρχές Σεπτεβρίου τού 1611. Τότε 1.000 
περίπου γεωργοί καί βοσκοί, οπλισμένοι μέ άκόντια, τόξα, ρόπαλα καί γεωρ
γικά έργαλεια — 40 μόνον άπό αύτούς διέθεταν άρκεβούζια — δρμησαν εναντίον 
τών τουρκικών χωριών Ζαραβούσας καί Τουρκογρανίτσας καί έσφαξαν τούς 
κατοίκους των. Κατόπιν προχώρησαν προς τά Γιάννινα καί τή νύκτα της 10ης 
προς τήν 11η Σεπτεμβρίου (ήμέρα Τρίτη προς Τετάρτη) κατέλαβαν τήν πόλη 
καί πυρπόλησαν τό διοικητήριο τού Όσμάν πασά στή συνοικία Καλούτσεσμε. 
Ό  Τούρκος δμως πασάς κατόρθωσε νά διαφύγη καί τό πρωί της έπόμενης 
μέρας άντεπετέθη μέ λίγους ιππείς, μέ έξοπλισμένους Τούρκουε τών Ίωαν_-_ 
νίνων καί μ£ τούς οπαδούς τού Μαξίμου καί διέλυσε τά ανοργάνωτα στίφη τών 
επαναστατών. Κατόπιν έπιασε μέ προδοσία τόν Διονύσιο, πού έβαλε καί τόν 
έγδαραν ζωντανό στήν πλατεία, γέμισαν τό δέρμα του μέ άχυρα καί, άφού τού
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φόρεσαν τά άρχιερατικά άμφια, τό περιέφεραν στήν πόλη. Τρεις μέρες άργό- 
τερα συνέλαβαν τον Ντελή Γιώργο καί τον Λάμπρο, πού τούς έκαψαν ζωντανούς. 
Το δέρμα τού Διονυσίου-μαζί μέ 85 κεφάλια έπαναστατών το έστειλαν στήν 
Κωνσταντινούπολη.

Μετά τήν καταστολή της ανταρσίας στά Γιάννινα ό Όσμάν πασάς, άφού 
συγκέντρωσε δυνάμεις, προχώρησε προς τή Θεσπρωτία για νά τιμωρήση τούς 
κατοίκους γιά τή συμμετοχή τους στήν επανάσταση. 'Η  τρομοκρατία τότε 
άπλώθηκε τόσο μέσα στά Γιάννινα δσο καί σε ολόκληρη τήν ’Ήπειρο. ’Αρκετοί 
σκοτώθηκαν, άλλοι σκλαβώθηκαν, πολλοί αναγκάστηκαν νά άλλαξοπιστήσουν 
καί οί περισσότεροι άπό όσους έπέ£ησαν σκορπιστήν*™ vnri rirr7| imn»#.*·. 
στά^βουνά. Επίσης καταστράφηκαν πολλές εκκλησίες καί μοναστήρια και δη- 
μεύθηκαν τά κτήματά τους. Τότε πιθανόν καταργήθηκαν καί μερικά άπό τά 
προνόμιά που είχε παραχωρήσει στην πόλη'των_,1ωαννίνων στά 1430 ό Σινάν 
πασάς (τό 1622 π.χ. έχουμε τήν είδηση ότι έγινε στά Γιάννινα παιδομάζωμα) 
καί άρκετοί χριστιανοί διώχθηκαν άπό τό κάστρο, οπού κατοικούσαν ώς τότε.

Οί τρομερές αύτές καταστροφές καί βιαιότητες μετέστρεψαν καί τά αισθή
ματα των μαζών, πού τώρα άναθεματίζουν καί καταριούνται τον Διονύσιο. 
Τότε πιθανόν άποκαλεΐται καί «Σκυλοσοφος». Τήν ψυχολογική αύτή μεταβολή 
τή δείχνει καθαρά και^τό παρακάτω δημοτικό τραγούδι :

Δεσπότη μου, τί σήκωσες τον κόσμο στο σεφέρι 
καί ρήμαξαν τά Γιάννενα καί ρήμαξεν ό τόπος;
Μείναν τά σπίτια άδειανά, γεμίσαν τά χανδάκια 
κι’ ό Τούρκος δέν άπόσωσε νά κόβη καί νά καίη.
Έ δώ άρπάζουν κόρακες κι* εκεί οί Γιαουντηδες.
Δέν έχ# ή μάνα πιά παιδιά καί τά παιδιά γονέους.
Kt* έσένα τό τομάρι σου τό στείλανε στήν Πόλη, 
νά τρών* οί κότες πίτουρα, νά νταβουλάν οί γύφτοι, 
γιά νά ξυπνάη ή Τουρκιά νά κάνη ραμαζάνι.

Μέσα στήν άτμόσφαιρα αύτή τού τρόμου καί της άναρχίας γράφει καί 
ό Μάξιμος ό Πελοποννήσιος στις 24 Σεπτεμβρίου 1611 τον γνωστό «στηλιτευ- 
τικόν κατά Διονυσίου», στον όποιο κατακρίνει τήν έπανάσταση καί βρίζει μέ 
τά χειρότερα έπίθετα τόν μαρτυρικό της πρωτεργάτη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τά κυριώτερα βοηθήματα γιά τή μελέτη των κινημάτων του Διονυσίου του «Σκυλοσό- 
φου» είναι τά έξης : Δ η μ. Μ. Σ  ά ρ ρ ο υ, Μαξίμου ίερομονάχου του Πελοποννησίου λό
γος στηλιτευτικός κατά Διονυσίου του έπικληθέντος Σκυλοσόφου καί των συναποστησάντων 
αύτω είς Τωάννινα έν έτει 1611, «Ηπειρωτικά Χρονικά», τ. 3 (1928) σ. 169-210, *Α θ η- 
ν α γ ό ρ α ,  μ η τ ρ ο π.ο λ ί τ ο υ  Π α ρ α μ υ θ ί α ς  κ α ί  Φ ι λ ι α τ ώ ν ,  Διονύσιος ό
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Σκυλόσοφος, «’Ηπειρωτικά Χρονικά», τ. 6 (1931) σ. 10-22, X ρ υ η. ΤΤ α π a δ ο π  ο ύ- 
λ ο υ, Ό  Λαρίσης - Τρίκκης Διονύσιος IV ό «Φιλόσοφος» 6 >λευ«στικώς έπικληθίΐς «Σκυ- 
λόσοφος» (1501-1611), «’Ηπειρωτικά Χρονικά» τ. 8 (1933) σ. 150-188, Μ η τ ρ ο π ο 
λ ί τ ο υ  *Α 0 η ν α γ ό ρ α, *0 Λ «ρ ίσης Διονύσιος ό Σκυλόσοφος, «Γρηγόριος 6 ΙΙαλαμάς», τ. 
18 (1934) σ. 286-293, 355-361, τ. 19 (1935) σ. 16-24, 52-59, Κ. Μ £ ρ τ ζ ι ο υ, Ή  έπ*- 
νάστασις Διονυσίου του Φιλοσόφου, «Ηπειρωτικά Χρονικά» τ. 13 (1938) σ. 81 -90, X. ΤΙ έ η, 
Νέαι είδήσεις περί του εΟνομάρτυρος Σεραφείμ, αρχιεπισκόπου Φαναρίου καί Χεοχωρίου, 
«ΙΙρακτικά Ακαδημίας ’Αθηνών», τ. 19 (1944) σ. 124-136, Σ τ . II α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, 
’Ανέκδοτα έγγραφα τού Αρχείου τού Βατικανού άναφερόμενα στά έπαναστατικά κινήματα 
του Διονυσίου τού «Σκυλοσόφου», Θεσσαλονίκη 1968, καί Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, ’Ιστορία 
τού Χέου Ελληνισμού, τ. 3, σ. 338-347.

3. ΠΡΟΣ1ΙΛΘΕΙΕΣ ΤΟΤ ΕΙΙΙΣΚΟΠΟΤ ΜΑΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗ Σ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (1612-1615)

Κατά τις άρχές του 17ου αιώνα παρατηρούμε στόν πάντα άνήσυχο Βρα
χίονα της Μάνης άσυνήθιστη έπαναστατική δραστηριότητα, ή όποια, φαίνεται, 
είχε τήν άφορμή της στις προσπάθειες των Τούρκων να είσπράξουν καί άπό 
αύτή τήν περιοχή τον καθιερωμένο φόρο ύποτελείας των κατοίκων. Οί Μανιά
τες όμως άντέδρασαν σθεναρά καί αναζήτησαν τρόπους γιά νά μπορέσουν νά 
άντεπεξέλθουν στήν τουρκική πίεση. Στις προσπάθειές τους αύτές πρέπει νά 
έντάξουμε καί τις συνεννοήσεις τους με τούς ‘Ισπανούς των γειτονικών κρα
τιδίων τής Σικελίας καί της Νεάπολης. Μέ τις συνεννοήσεις αύτές οί Έ λλη
νες έπιζητούσαν τήν ένοπλη παρέμβαση ισπανικών δυνάμεων στον Βρα
χίονα καί τήν υπόλοιπη Πελοπόννησο, ώστε οχι μόνο νά άπαλλαγούν άπό 
τά τουρκικά καταπιεστικά μέτρα, άλλά καί νά άπελευθερώσουν, αν ήταν δυ
νατό. καί ολόκληρη τήν ύπόδουλη πατρίδα τους άπό τή σουλτανική δεσποτεία.

Μέ ιδιαίτερο ζήλο κινήθηκε προς τήν κατεύθυνση αύτή ό έπίσκοπος Μά
νης Νεόφυτος. Λεπτομέρειες γιά τις συνεννοήσεις του μέ τον άντιβασιλιά της 
Σικελίας καί τον Φίλιππο Γ' τής ‘Ισπανίας μάς προσφέρουν λίγα έγγραφα 
πού δημοσιεύθηκαν πριν μερικά χρόνια άπό τον άείμνηστο δάσκαλό μας, κα- 
θηγητή Μ. Θ. Λάσκαρι. Ά πό  άλλες επίσης πηγές μαθαίνουμε καί τήν άνάμιξη 
του ίδιου ιεράρχη στις έπαφές τών Μανιατών μέ τόν δούκα του Νεβέρ, γιά τις 
όποιες θά μιλήσουμε παρακάτω.

Οί προσπάθειες τού Νεοφύτου νά έπιτύχη επέμβαση τών ‘Ισπανών στή 
Μάνη έ'μειναν τελικά χωρίς άποτέλεσμα, επειδή οί σύμβουλοι τού Φιλίππου Γ' 
δίσταζαν νά εγκρίνουν τήν πραγματοποίηση μιας τόσο δύσκολης έπιχείρη- 
σης, τής όποιας άλλωστε τά ώφέλη δέν θά μπορούσαν άσφαλώς νά είναι γιά 
τήν Ισπανική μοναρχία μόνιμα: ή διατήρηση τής κυριαρχίας τών ‘Ισπανών στήν 
άφιλόξενη γή τού Βραχίονα τής Μάνης καί ήταν πολυδάπανη καί παρουσίαζε 
μεγάλες δυσχέρειες.
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Στις 5 Σεπτεμβρίου 1612 δ έπίσκοπος Νεόφυτος άπευθύνει έκκληση — 
γραμμένη έλληνικά, σε γλώσσα απλή, άλλα γεμάτη θέρμη—πρδς τόν βασιλέα 
Φίλιππο Γ' καί τον καλεϊ νά άπελευθερώση τη Μάνη καί ολόκληρο τδν Μόριά 
άπδ τήν τουρκική τυραννία. Στήν έκκλησή του εκείνη υποστήριζε οτι 15.000 
ένοπλοι Πελοποννήσιοι θά βοηθούσαν τούς 'Ισπανούς στρατιώτες. Σέ αύτούς 
θά μπορούσαν νά προστεθούν άλλοι 80.000 άοπλοι, πού θά ήταν δυνατό νά 
εφοδιαστούν μέ τά κατάλληλα όπλα. Οι άποβατικές δυνάμεις καί τά άναγκαια 
όπλα γιά τόν έξοπλισμό των έπαναστατών θά έφθαναν στις άκτές της Μάνης 
μέ 70 κάτεργα καί 10 μπερτόνια. Οί Μανιάτες ύπόσχονταν νά άναγνωρίσουν 
τήν ισπανική κυριαρχία, σέ περίπτωση πού δ πόλεμος θά κατέληγε στήν εκ
δίωξη των Τούρκων* ζητούσαν όμως, μέ τό γράμμα αύτό τού Νεοφύτου, πλήρη 
φορςλογική άπαλλαγή καί τοπική αύτονομία στον Βραχίονά τους, μέσα στά 
πλαίσια βέβαια τού ισπανικού κράτους. Παρόμοια αιτήματα είχαν διατυπώ
σει, καθώς είδαμε, οί Μανιάτες καί σέ άλλες έκκλήσεις των, όπως π .χ. προς 
τούς Βενετούς στά 1571, καθώς καί σέ άλλες άνάλογες περιπτώσεις.

*Η έπιστολή τού Νεοφύτου διαβιβάστηκε στήν αύλή τού 'Ισπανού μονάρχη 
συνοδευόμενη άπό ιταλική μετάφραση, καμωμένη απο τον "Ελληνα Νικόλαό 
Μαρμαρά, πού ύπηρετούσε στούς 'Ισπανούς στή Σικελία. Τό μήνυμα τού "Ελ
ληνα επισκόπου τό έφερε άπό τή Μάνη στήν ’Ιταλία δ άπεσταλμένος τού Νεο
φύτου μοναχός Γαβριήλ. Ό  κομιστής των ελληνικών προτάσεων Γαβριήλ 
βρήκε, φαίνεται, κατανόηση καί κάποια προθυμία στήν αύλή τού άντιβασιλιά 
δούκα de Osuna. "Αλλωστε γιά τό ίδιο ζήτημα — τήν άπελευθέρωση δηλαδή 
τής Μάνης καί τής ύπόλοιπης Πελοποννήσου — παρενέβαιναν, ώς συνήγοροι 
τών έλληνικών άπόψεων, καί οί "Ελληνες πού ύπηρετούσαν στά ισπανικά κρα
τίδια τής ’Ιταλίας, όπως δ Ήπειρώτης 'Ιερώνυμος Κόμπης, πού ήδη στίς 11 
Νοεμβρίου 1610 είχε παρουσιάσει σέ έκθεσή του προς τούς 'Ισπανούς τά πλεο
νεκτήματα μιας στρατιωτικής έπιχείρησης τών ισπανικών δυνάμεων στή 
Μάνη, καθώς καί δ «αύθέντης κύρ Νικολός Καβηλιέρης», τόν όποιον άναφέ- 
ρει ό Νεόφυτος στίς έκκλήσεις του αυτές, ζητώντας μάλιστα νά τού άνατεθή — 
μετά τήν έκδίωξη τών Τούρκων — ή διοίκηση τού Βραχίονα τής Μάνης.

Τό καλοκαίρι τού έπομένου χρόνου δ Νεόφυτος στέλνει άλλα δυό μηνύ
ματα προς τούς 'Ισπανούς: Στίς 20 Αύγούστου τού 1613 γράφει προς τόν δού
κα de Osuna, άπαντώντας σέ άνάλογη έπιστολή πού τού είχε στείλει δ άντι- 
βασιλιάς ώς άπάντηση στήν πρώτη έκκλησή του. Ό  Νεόφυτος έπαναλαμβάνει 
καί έδώ μέ έμφαση τίς ίδιες προτάσεις τών Μανιατών, έκλιπαρώντας τήν άπο- 
στολή πολεμικών πλοίων μέ άνδρες καί έφόδια. Οί Μανιάτες είχαν άρχίσει 
κιόλας σοβαρές έχθροπραξίες μέ τούς Τούρκους καί, κατά τά λεγόμενα τού 
Νεοφύτου, οί Πελοποννήσιοι δέν περίμεναν άλλο παρά μόνο τήν άφιξη της 
ισπανικής άρμάδας γιά νά ξεσηκωθούν. Στίς 27 Αύγούστου 1613 έξ άλλου 
δ Νεόφυτος γράφει προς τόν βασιλιά Φίλιππο Γ ', όπου έπιβεβαιώνει τήν πα-
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λαιότερη έκκλησή του (του 1612), καθώς έπίσης καί τά άριθμητικά δεδομένα 
των δυνάμεων των Ελλήνων (17.000 ένοπλοι, 80.000 άοπλοι έπαναστάτες) 
καί των Τούρκων της Πελοποννήσου (30.000). Επαναλαμβάνονται καί στήν 
έπιστολή αυτή οί αίσιόδοξες προοπτικές μιας έπιχείρησης των Ισπανών στήν 
Πελοπόννησο, ή όποια — σύμφωνα μέ τούς ισχυρισμούς τού ένθερμου έπισκό- 
που της Μάνης— θά μπορούσε εύκολα να όδηγήση τά ισπανικά απελευθερω
τικά στρατεύματα «και Ιως Κωνσταντινουπόλεως».

Έ νώ  όμως ό δούκας de Osuna έδειχνε δτι ένστερνιζόταν τά σχέδια των 
Μανιατών, ή αύλή τού Φιλίππου Γ' στή Μαδρίτη δέν έδειχνε εύνοικές διαθέσεις 
απέναντι σ* αύτά. Στις 21 Μαρτίου 1614 τό άνώτατο συμβούλιο τού 'Ισπανού 
μονάρχη, τό Consejo de Estado, συνεδρίασε καί γιά τό θέμα της έκστρατείας 
στήν Πελοπόννησο, άλλά κατέληξε σέ άπόφαση πού άνέβαλε έπ* άόριστον τήν 
άποδοχή τών έλληνικών αιτημάτων. Τή γνώμη τών συμβούλων του άκολού- 
θησε καί ό Φίλιππος Γ', ό όποιος σέ έπιστολή του (της 25 Μαρτίου 1614) 
προς τόν άντιβασιλιά δούκα de Osuna τού άνέφερε δτι ή έποχή δέν ήταν κα
τάλληλη γιά νά έκτελεσθή ναυτική έπιχείρηση στή Μάνη.

Οι "Ελληνες 6μως άγνοούσαν τή σκληρή αύτή πραγματικότητα καί έξα- 
κολούθησαν νά έλπίζουν στήν ισπανική βοήθεια. "Ετσι, τόν Μάιο τού 1615 
φθάνει στή Νεάπολη ό Μανιάτης Πέτρος Μέδικος μέ άλλους πέντε συμπατριώ
τες του. Ό  Μέδικος αύτός, πού θά τόν ξανασυναντήσουμε πιό κάτω στήν κί
νηση τού Νεβέρ, έφερνε στον άντιβασιλιά της Νεάπολης νέο μήνυμα τού Νεο
φύτου, γραμμένο στις 25 Μαρτίου 1615 καί άπευθυνόμενο καί πάλι πρός τόν 
Φίλιππο Γ '. Ό  έπίσκοπος Μάνης ζητούσε τώρα έπειγόντως βοήθεια γιά νά 
άντιμετωπίση τούς Τούρκους, οί όποιοι, υστέρα άπό τό φόνο ενός μπέη καί 
πολλών άλλων στρατιωτών του, θά εκδικούνταν τούς Μανιάτες καί θά προ
σπαθούσαν νά τούς τιμωρήσουν σκληρά γιά τήν έπαναστατική τους δραστηριό
τητα καί τήν άρνησή τους νά υποταχθούν καταβάλλοντας τούς φόρους ύποτε- 
λείας. Καί γιά νά γίνη πιστευτό άπό τούς 'Ισπανούς τό γεγονός τών έχθρο- 
πραξιών άνάμεσα στούς Μανιάτες καί τά τουρκικά στρατεύματα καί γιά νά 
συγκινηθούν οί 'Ισπανοί άπό τις έπιτυχίες τών Ελλήνων έπαναστατών, στάλ
θηκε άπό τόν Νεόφυτο μέ τόν Πέτρο Μέδικο τό σπαθί καί ή σημαία τού σκο
τωμένου μπέη.

Οί απεσταλμένοι τών Μανιατών έμειναν άρκετόν καιρό στό βασίλειο της 
Νεάπολης περιμένοντας τις άποφάσεις τών 'Ισπανών στις προτάσεις των. 
Μόλις τόν Τούλιο έγιναν δεκτοί άπό τόν άντιβασιλιά κόμη de Lemos, άπό τόν 
όποιο ζήτησαν νά στείλη στή Μάνη άρχηγούς (capitanes), πού θά καθοδη
γούσαν τούς έπαναστάτες έναντίον τών Τούρκων, καί βοήθεια, γιά νά μπορέ
σουν νά άντιμετωπίσουν τήν κρίσιμη γι’ αύτούς κατάσταση. Τελικά, ό κόμης 
de Lemos έκρινε σκόπιμο νά μή στείλη τούς στρατιωτικούς πού τού ζήτησαν 
οί Μανιάτες, άλλά έναν συμπατριώτη τους κληρικό, τόν άλλοτε άρχιεπίσκοπο
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Άχρίδος ’Αθανάσιο Ριζέα, γνωστό για την επαναστατική του δραστηριότητα 
στην περιοχή της Βορείου ’ Ηπείρου καί τις προσπάθειές του νά έπιτύχη ένο
πλη έπέμβαση χριστιανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, όπως άναφέραμε σέ προη
γούμενο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα ό Αντιβασιλιάς έγραψε στον δούκα de Osuna, 
στη Σικελία, νά έτοιμάση μιά ποσότητα όπλων γιά τούς Μανιάτες. Στις 15 
Ιουλίου 1615 ό κόμης de Lemos ένημέρωσε τόν βασιλιά του Φίλιππο Γ ' γιά 
τις επαφές του μέ τούς Μανιάτες καί ζήτησε συμβουλές γιά τις παραπέρα Αναγ
καίες ενέργειες. Στις 3 ’Οκτωβρίου 1615 τό Συμβούλιο τού Κράτους συνεδρίασε 
καί πάλι γιά τήν υπόθεση των Ελλήνων, άλλά καί πάλι άφησε τό θέμα σέ έκ- 
κρεμότητα, άποφεύγοντας νά λάβη συγκεκριμένη άπόφαση.

Στο μεταξύ οί Μανιάτες μέ τόν ’Αθανάσιο έφθασαν στη Σικελία καί συ
ναντήθηκαν μέ τόν δούκα de Osuna, ό οποίος, στις 4 Σεπτεμβρίου 1615, στέλ
νει στην Μαδρίτη έκθεση των επαφών του μέ τούς Αντιπροσώπους των επανα
στατών, καθώς έπίσης καί τις άπόψεις του γιά τόν χειρισμό τού ζητήματος 
αύτού. Σύμφωνα μέ την έκθεση αύτή, ό δούκας de Ο Sima άπέφυγε νά άνα- 
λάβη την εύθύνη μιας οργανωμένης έκστρατείας τών δυνάμεών του στή Μάνη. 
Δέν Αποδέχθηκε τό αίτημα τών Ελλήνων γιά τήν Αποστολή 8 ώς 10 χ ι
λιάδων Τσπανών στρατιωτών, επειδή πίστευε ότι καί ή προσάρτηση ακόμη 
τού Βραχίονα στο ισπανικό κράτος θά ήταν Ασύμφορη, άφού γιά νά διατηρηθή 
έκεΐ ή ισπανική κυριαρχία θά έπρεπε διαρκώς νά Απασχολούνται στρατεύματα 
καί πολεμικά πλοία. Τελικά, Αποφάσισε νά τούς ένισχύση μέ 1.000 σπαθιά, 
1.000 δόρατα καί 1.000 Αρκεβούζια, τά οποία θά μετέφερε στή Μάνη ό Don 
Pedro de Leiva, Αρχηγός τού σικελικού στόλου. Αύτό Αποτέλεσε καί τόν πιό 
εύσχημο τρόπο γιά τήν οριστική Αναβολή της βοήθειας πού ζητούσε ό έπίσκο- 
πος Νεόφυτος καί οί Ανυπότακτοι Μανιάτες, οί οποίοι έμειναν γιά άλλη μιά φο
ρά Αναγκασμένοι νά Αντιμετωπίσουν μόνοι τους τις έπιθέσεις τών Τούρκων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βλ. σχετικά Μ ι χ α ή λ  Θ. Λ ά σ χ α ρ ι ,  Εκκλήσεις του έπισκύπου Μάνης Νεοφύ
του πρύς τούς ‘Ισπανούς (1612-1613) διά τήν άπελευθέρωσιν της Πελοπόννησου, «‘Ελ
ληνικά», τ. 15 (1957), σ. 293-310.

4. Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΤ ΔΟΤΚΑ TOT N EV ERS ΚΑΡΟΛΟΥ ΓΟΝΖΑΓΑ
(1603-1625)

Ή  καταστροφή τού τουρκικού στόλου στή ναυμαχία της Ναυπάκτου( 1571) 
διέλυσε σέ πολλούς τόν θρύλο τού «Αηττήτου» τών ’Οθωμανών καί δημιούρ
γησε τήν εντύπωση οτι ό διαμελιομός της τουρκικής αύτοκρατορίας ήταν πιό 
εύκολος Από όσο νόμιζαν ώς τότε. Αύτό Αποτέλεσε, όπως είδαμε, τήν αίτια νά



γεννηθούν άνάμεσα στους υπόδουλους λαούς της Βαλκανικής, κυρίως στους 'Έ λ
ληνες, πολλές έλπίδες για την απελευθέρωσή τους άπό τό ζυγό των Τούρκων. 
*Από την άλλη πλευρά άρκετοί φιλόδοξοι ήγεμόνες των εύρωπαϊκών αυλών 
άρχιζαν νά όραματίζωνται έπιτυχεις άντιτουρκικές έκστρατειες, τις όποιες συν
δύαζαν πάντοτε μέ τις άντίστοιχες προτάσεις των Ελλήνων. Ή  κατάσταση 
αυτή κράτησε μισόν αιώνα περίπου, δηλαδή άπό τό 1571 ως τήν έποχή των 
θρησκευτικών πολέμων στήν Εύρώπη.

Μέσα στό κλίμα αυτό διαμορφώθηκε καί ή κίνηση του δούκα τού Nevers, 
ή πιό σοβαρή κατά τόν 17ο αιώνα. Ή  κίνηση αύτή ξεκίνησε άπό τις φιλοδο
ξίες ένός Γάλλου εύγενούς (ιταλικής καταγωγής), μακρινού άπογόνου τών Πα- 
λαιολόγων, τού Charles de Gonzague (1580-1637), δούκα τού Nevers, τού 
Rethel, τού Cloves, τής Μάντουας, τού Μομφερράτου κ.λ. Ό  Κάρολος Γον- 
ζάγας παρακινήθηκε νά άναλάβη τή διοργάνωση έκστρατείας γιά τήν άπελευ- 
θέρωση τής Βαλκανικής άπό τή βαθιά του πίστη στόν καθολικισμό καί τό με
γάλο μίσος του έναντίον τών Τούρκων, καθώς έπίσης καί άπό τις φιλοδοξίες 
του, τις όποιες — σέ συνδυασμό πρός τή συγγένειά του μέ τόν έλληνικό αύτοκρα- 
τορικό οίκο — ήταν εύκολο νά τις ύποθάλψουν καί οί 'Έλληνες, κυρίως οι 
Πελοποννήσιοι καί οί Μανιάτες, γιά νά επιτύχουν τήν παρέμβασή του στις 
προσπάθειές τους γιά τήν άπελευθέρωση τής πατρίδας των.

Τό σχέδιο μιας ένωμένης χριστιανικής Εύρώπης έναντίον τού σουλτάνου 
τό συνέλαβε, φαίνεται, ό δούκας τού Νεβέρ κατά τήν έποχή τής συμμετοχής 
του (1602-1603) στόν πόλεμο τής Ουγγαρίας έναντίον τών Τούρκων. Τήν ιδέα 
τής σταυροφορίας γιά τήν άπελευθέρωση τών χωρών τής άλλοτε βυζαντινής 
αύτοκρατορίας τού τήν ένέπνευσαν μάλλον διάφοροι φυγάδες, 'Έλληνες καί Σλά
βοι, τούς οποίους ό νεαρός τότε Γάλλος εύγενής εϊχε συναντήσει καί γνωρίσει 
στίς ούγγρικές πεδιάδες. Ό  πιό σημαντικός άπ* αύτούς τούς φυγάδες ήταν άσφα- 
λώς ό 'Έλληνας άρχιεπίσκοπος Τιρνόβου Διονύσιος Ράλλης Παλαιολόγος, γνω
στός άπό παλαιότερες ένέργειές του νά έπιτύχη βοήθεια γιά τήν άπελευθέρωση 
τών υπόδουλων βαλκανικών λαών.

Τήν άφορμή γιά νά άρχίσουν οι προσπάθειες τού δούκα τού Νεβέρ τήν έδω
σαν Μανιάτες άπεσταλμένοι, πού τού ζήτησαν (1608 ή 1609) έκ μέρους τών 
Πελοποννησίων νά μεσολαβήση, ώστε νά όργανωθή άντιτουρκική έκστρατεία 
στήν Ελλάδα. Ό  δούκας, θέλοντας νά έξακριβώση τις πραγματικές προθέσεις 
τών υπόδουλων Ελλήνων, έστειλε στή Μάνη (πιθανόν τό 1610) τρεις πεπει
ραμένους στρατιωτικούς, πού περιοδέυσαν στά χωριά τού Βραχίονα καί άλλων 
περιοχών τής Πελοποννήσου, έκαναν άναγνωρίσεις σέ διάφορα οχυρά σημεία, 
φρούρια, διαβάσεις κ.λ., ήλθαν σέ έπαφές μέ σημαίνοντα πρόσωπα τού τόπου, 
όρισαν συνθήματα καί τόπους συνάντησης καί, άπό κοινού μέ τούς 'Έλληνες, 
κατέστρωσαν σέ γενικές γραμμές τό σχέδιο μιας μελλοντικής έκστρατείας τού 
δούκα του Νεβέρ στήν Πελοπόννησο. Ό  δούκας άναλάμβανε νά διαθέση 15.000
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άνδρες καί άξιωματικούς, οί επαναστάτες υπόσχονταν νά παρουσιάσουν 10. 
000 οπλισμένους καί 60.000 άοπλους άνδρες. Τήν ήγεσία της εκστρατείας θά την 
είχε ό δούκας προσωπικά, πού θά διέθετε 60.000 δπλα γιά τον εξοπλισμό των 
άοπλων Ελλήνων (πεζών καί ιππέων) καί θά προμήθευε τά άναγκαία πολεμο
φόδια καί τό άπαραίτητο πυροβολικό. Οί επαναστάτες πάλι άναλάμβαναν νά 
πληρώσουν την άξια των όπλων, μέ τά όποια θά τούς έφοδίαζε ό δούκας, καί 
έπιπ>έον νά ύπηρετήσουν χωρίς μισθό στον άπελευθερωτικό του στρατό γιά 
όσο διάστημα θά διαρκούσε ό πόλεμος, ώς την εκδίωξη των Τούρκων άπό τήν 
Πελοπόννησο.

Ιδιαίτερη σημασία έδωσαν οί Μανιάτες στούς όρους εκείνους πού άφορού- 
σαν τήν πολιτική τους θέση μετά τήν άπελευθέρωση τής πατρίδας των. Δέχον
ταν βέβαια νά άναγνωρίσουν τήν κυριαρχία του δούκα τού Νεβέρ στον Βραχί
ονα της Μάνης, άλλά άπαιτούσαν άπό αύτόν νά τούς άπαλλάξη άπό κάθε φορο
λογική υποχρέωση, εκτός άπό τούς φόρους πού θά άφορούσαν τά είσαγόμενα 
καί εξαγόμενα προϊόντα. Ζητούσαν άκόμη νά ξαναπάρουν τις γαΐες, πού τούς 
είχαν άρπάξεί οί Τούρκοι κατακτητές, πράγμα πού θά γινόταν μέ βάση τούς 
παλαιούς τίτλους κυριότητας καί ιδιοκτησίας πού θά παρουσίαζαν οί διάφοροι 
διεκδικητές. Τέλος, στούς όρους της συμφωνίας υπήρχαν αιτήματα γιά τήν 
ίδρυση στή Μάνη σχολείων καί νοσοκομείων, γιά τον σεβασμό τού ορθοδόξου 
δόγματος των Μανιατών καί τή συμμετοχή τους στήν τοπική αύτοδιοίκηση. 
Συναντούμε δηλαδή εδώ μερικές άπό τις άξιώσεις αύτονομίας, πού, καθώς εί
δαμε, πρόβαλαν οί Μανιάτες καί σέ άλλες άνάλογες περιπτώσεις.

Επειδή ό δούκας τού Νεβέρ άναγνώριζε τις μεγάλες δυσκολίες πού θά 
παρουσίαζε ή έκστρατεία του στήν Πελοπόννησο, άναζήτησε τή στρατιωτική 
ύποστήριξη μιας μεγάλης τότε δύναμης στήν Εύρώπη, της 'Ισπανίας, καθώς 
καί τήν υπολογίσιμη ήθική συμπαράσταση τού πάπα. Καί ενώ ή 'Αγία Έ δρα 
δέχθηκε άπό τήν άρχή κιόλας ευνοϊκά τά σχέδια τού φιλόδοξου Γάλλου εύγε- 
νή, ή ισπανική κυβέρνηση άντιμετώπισε άντίθετα τις πρώτες βολιδοσκοπή
σεις του μέ καχυποψία καί σχεδόν εχθρική διάθεση, πράγμα πού οφειλόταν 
άσφαλώς στούς στενούς δεσμούς τού Καρόλου Γονζάγα μέ τή γαλλική αύλή — 
μόνιμο αντίπαλο της 'Ισπανίας τήν εποχή εκείνη —, καθώς επίσης καί στις πλη
ροφορίες τών 'Ισπανών γιά μυστικές έπαφές τού δούκα τού Νεβέρ μέ τον δούκα 
τής Μάντουας καί τον κόμη Μαυρίκιο καί τήν 'Ολλανδία, άντιπάλους κι* αύ- 
τούς τών ισπανικών συμφερόντων.

Παράλληλα προς τις συνεννοήσεις του μέ τούς Εύρωπαίους ήγεμόνες, ό 
δούκας τού Νεβέρ καλλιεργούσε καί τις σχέσεις του μέ τούς 'Έλληνες. Τήν 
πρωτοβουλία άπό έλληνικής πλευράς γιά μυστικές έπαφές μέ τόν δούκα τήν 
είχε, φαίνεται, ό άρχιεπίσκοπος Λακεδαιμονίας Χρύσανθος Λάσκαρις. Ό  Λά- 
σκαρις παύθηκε άπό τήν άρχιεπισκοπική του έδρα τόν ’Ιανουάριο τού 1604 μέ 
συνοδική άπόφαση, έπειδή, δπως άναφέρεται στό πατριαρχικό έγγραφο, «εις
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άλλοδαπάς πόλεις καί χώρας διέτριψε περινοστών» γιά άρκετόν χρόνο καί χωρίς 
τήν άδεια των προϊσταμένου του έκκλησιαστικών αρχών, δηλαδή του οικουμε
νικού πατριαρχείου. Φαίνεται λοιπόν βτι ό ιεράρχης αυτός είχε πραγματοποι
ήσει τό πρώτο του ταξίδι στή Δύση τό 1603, οπότε ήλθε σέ συνεννοήσεις μέ 
τούς 'Ισπανούς καί τόν πάπα. Άλλη μια φορά βρίσκουμε τόν Χρύσανθο στή 
Ρώμη, στα 1613, όπου βρέθηκε έπιστρέφοντας στήν Ιταλία άπό τήν πρώτη 
άποστολή στήν Πελοπόννησο, πού τού είχε άναθέσει ό δούκας. Τόν ίδιο χρόνο 
τόν βρίσκουμε καί στή Νεάπολη. Έκτος άπό τόν Λάσκαρι, έπαφές μέ τόν δούκα 
γιά τούς ίδιους πατριωτικούς σκοπούς διατηρούσε καί ένας άλλος Έλληνας 
κληρικός, ό έπίσκοπος Μάνης Νεόφυτος. *0 Νεόφυτος, πού κινήθηκε, όπως 
είδαμε παραπάνω, καί προς άλλες κατευθύνσεις ζητώντας βοήθεια γιά τήν άπε- 
λευθέρωση της πατρίδας του, ήλθε σέ συνεννοήσεις μέ τόν δούκα τού Νεβέρ στα 
1612 μέσω τού συμπατριώτη του Πέτρου Μεδίκου καί τού έκπροσώπου τού 
δούκα στις έπαφές του μέ τούς'Έλληνες * Ιππότη Jean d’£tampe8 de Valencay.

Αλλά ό Κάρολος Γονζάγας δέν περιόρισε τις συνεννοήσεις του γιά τή διορ
γάνωση έκστρατείας έναντίον τών Τούρκων μόνο στούς 'Έλληνες καί στούς δια
φόρους ήγεμόνες της Εύρώπης, πού θά τού διέθεταν στρατιωτικές δυνάμεις καί 
οικονομικές καί άλλες διευκολύνσεις. Οι άπεσταλμένοι τού δούκα, πού περιό- 
δευσαν στήν Πελοπόννησο κατά τό καλοκαίρι τού 1614, προχώρησαν άπό έκεΐ 
πρός βορράν, διέσχισαν τήν έλληνική χερσόνησο καί ήλθαν σέ έπαφές μέ διά
φορους Σλάβους καί Αλβανούς έκκλησιαστικούς καί λαϊκούς ήγέτες, πού έδω
σαν τήν ύπόσχεση νά διοργανώσουν ειδική σύσκεψη γιά νά πάρουν σχετικές 
άποφάσεις καί νά στείλουν έπειτα άντιπροσώπους των στόν Γάλλο εύγενή, γιά 
νά διαπραγματευθούν μαζί του τις ένέργειες πού θά άκολουθούσαν. * Η σύσκεψη 
αύτή πραγματοποιήθηκε τελικά στις 8 Σεπτεμβρίου τού 1614 στήν περιοχή της 
φυλής τών Κυδί τής * Ανω Αλβανίας. 'Όσοι πήραν μέρος άποδέχθηκαν τά σχέδια 
τού δούκα τού Νεβέρ καί έστειλαν ώς έκπρόσωπό τους γιά τις παραπέρα δια
πραγματεύσεις τόν ’Αλβανό καπετάνιο ’Ιωάννη Ρένεση, πού άνήκε σέ μεγάλη 
άρβανίτικη οικογένεια μισθοφόρων «stradioti», ή οποία προσέφερε πολλούς 
γόνους της στήν υπηρεσία διάφορων ήγεμόνων τής Εύρώπης.

Τήν ίδια έποχή τών διαπραγματεύσεων τού Καρόλου Γονζάγα μέ τούς 
"Ελληνες καί τούς ’Αλβανούς, έμφανίζεται στή Δύση καί ό περιβόητος «σουλ
τάνος» Jah ja, ό όποιος κινούνταν στις εύρωπαίκές αύλές γιά νά έπιτύχη στρα
τιωτική υποστήριξη γιά τήν άνατροπή τού σουλτάνου καί τήν άπελευθέρωση 
τής υπόδουλης Βαλκανικής. Τελικά, οί σχέσεις τού δούκα καί τού «σουλτάνου» 
ψυχράθηκαν, έπειδή γρήγορα διαπίστωσαν καί οί δυο τουςδτι δέν ήταν συνεργά
τες μέ τόν ίδιο σκοπό, άλλά άνταγωνιστές πού διεκδικούσαν μέ άνάλογο ό καθέ
νας τρόπο τόν θρόνο τής Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα πρός τις έπαφές του μέ 
τόν Jah ja , ό δούκας τού Νεβέρ προσπάθησε άλλη μιάφορά νά έπιτύχη τήν υπο
στήριξη τού‘Ισπανού βασιλιά Φιλίππου Γ', χωρίς τήν οποία δέν θά μπορούσε νά
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υπολογίζη ούτε στον πάπα ούτε στον αύτοκράτορα. Για τον λόγο αύτό συνέταξε 
καί υπέβαλε στις 24 Σεπτεμβρίου 1615 προς τον Φίλιππο Γ' έκτενές υπόμνημα, 
μέ το όποιο ενημέρωνε τον'Ισπανό μονάρχη γιά τις ώς τότε έξελίξειςπού είχε ή 
υπόθεση της «σταυροφορίας», γιά τά μελλοντικά του σχέδια καί τον τρόπο μέ 
τόν όποιο πίστευε 6τι θά μπορούσαν νά πραγματοποιηθούν. Ό  δούκας διαβε
βαίωνε τον Φίλιππο Γ' γιά την καλή ποιότητα των δυνάμεών του — τις όποιες 
πρόθυμα διέθετε γιά λογαριασμό της 'Ισπανίας — καί ζητούσε νά περιβληθη 
δλη ή κίνηση μέ το κύρος τού 'Ισπανού βασιλιά. Φαίνεται δτι τελικά ή Μαδρίτη 
άπέφυγε νά δώση σαφείς υποσχέσεις ή νά φανερώση οπωσδήποτε τις πραγμα
τικές της προθέσεις άπέναντι στά μεγαλόπνοα σχέδια τού Καρόλου Γονζάγα.

Στο μεταξύ εμφανίζεται στο προσκήνιο μιά άλλη σημαντική φυσιογνω
μία, ό φημισμένος καπουκίνος Pere Joseph de Paris (1577-1638), πού 
έδωσε νέα, μεγάλη πνοή καί πανευρωπαϊκό χαρακτήρα στήν κίνηση τού δούκα 
τού Νεβέρ. Ό  Pere Joseph, πού είναι γνωστός στή γαλλική ιστορία ώ ς«Emi
nence grise», έμπνεόταν άπό το πνεύμα των σταυροφοριών καί άπό τό δνειρο 
της άπελευθέρωσης των 'Αγίων Τόπων καί της έξάπλωσης τού καθολικισμού. 
'Η γνωριμία τού Pere Joseph μέ τόν δούκα τού Νεβέρ έγινε στις 4 ’Οκτω
βρίου 1615, ύστερα άπό πρωτοβουλία τού καπουκίνου μοναχού, ό όποιος ήλθε 
νά τού προτείνη συνεργασία στον άγώνα του έναντίον των Τούρκων. Ό  Pere 
Joseph μίλησε γιά τήν κίνηση τού δούκα στον Γάλλο βασιλιά Λουδοβίκο ΙΓ ' 
καί στή μητέρα του Μαρία των Μεδίκων, προσπαθώντας νά τούς πείση νά 
συμμετάσχουν, πράγμα πού τό κατόρθωσε χάρη στή μεγάλη του εύγλωττία καί 
τό κύρος πού είχε πάνω στούς δυο βασιλείς. Καί οί τελευταίοι άνάθεσαν μέ τή 
σειρά τους στόν δαιμόνιο καπουκίνο νά έπισκεφθή τόν πάπα καί νά τού άνακοι- 
νώση τή σταθερή τους έπιθυμία νά βοηθήσουν τή μεγάλη αύτή χριστιανική επι
χείρηση, Ζητούσαν άπό τόν Ρωμαίο Ποντίφηκα νά μεσολαβήση σε άλλους ήγε- 
μόνες της Εύρώπης, ώστε νά πάρουν καί έκεϊνοι μέρος στή νέα σταυροφορία. 
"Υστερα άπό αύτό ό Pere Joseph διέτρεξε δλη τήν άπόσταση άπό τό Παρίσι 
ώς τή Ρώμη πεζός — σύμφωνα μέ τόν κανονισμό τού Τάγματός του —, πέρασε 
άπό τή Γένουα καί έπειτα άπό τή Φλωρεντία, δπου καί παρέδωσε στόν μέγα 
δούκα Κόσιμο Β' καί στή μητέρα του Χριστίνα γράμματα τού δούκα τού Νεβέρ 
καί της Μαρίας των Μεδίκων, καί τέλος, στις 28 ’Ιουνίου 1616, έφθασε στή 
Ρώμη. ’Εκεί έμεινε εννέα μήνες καί είχε μέ τόν πάπα επανειλημμένες καί πολύ
ωρες συνεργασίες. Τόν Φεβρουάριο τού 1618 ό πάπας Παύλος Ε ' έδωσε έντο- 
λές στούς νουντσίους του στό Παρίσι, Μαδρίτη, Πράγα, Βαρσοβία καί άλλες 
πρωτεύουσες, νά μιλήσουν στις έκεΐ βασιλικές αύλές γιά τήν κίνηση τού Καρό
λου Γονζάγα καί νά συστήσουν στούς βασιλείς συμμετοχή σ’ αύτήν.

Παράλληλα πρός τή δραστηριότητα τού Pere Joseph κινείται καί ό δούκας 
τού Νεβέρ. "Ερχεται καί πάλι σέ συνεννοήσεις μέ τόν «σουλτάνο» Jah ja  καί 
μέ τόν Αθηναίο λόγιο Λεονάρδο Φιλαρά, στόν όποιο, φαίνεται, άνέθεσε μερικές
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άποστολές. ’Ακολουθουν άποστολές έκτάκτων άντιπροσώπων καί πρακτόρων 
στήν 'Ιταλία, Γερμανία, Πολωνία, 'Ισπανία καί Ελλάδα. Ή  σπουδαιότερη άπό 
τις άποστολές αυτές ήταν ίσως ή άποστολή στήν Ιταλία  καί στήν Πελοπόννησο 
του Philippe de Lange Chateaurenault. Ό  CWdeaurenault έφθασε στή 
Ρώμη στις 18 Δεκεμβρίου 1617, συνάντησε τόν πάπα Παύλο Ε' καί συνετέλεσε 
στήν άποστολή της παπικής εγκυκλίου προς τούς νουντσίους των διάφορων 
ευρωπαϊκών αυλών γιά τήν άνάπτυξη δραστηριότητας πού θά έπειθε τούς βα
σιλείς της Εύρώπης νά πάρουν μέρος στή «σταυροφορία». Ά πό τή Ρώμη ό 
ChSteaurenault, μαζί μέ τόν Μανιάτη Πέτρο Μέδικο —πού, οπο>ς είδαμε, 
χρησιμοποιούνταν γιά τις έπαφές τού δούκα τού Νεβέρ μέ τόν επίσκοπο Νεό
φυτο — πέρασε στόν Βραχίονα τής Μάνης, δπου καί έφθασε τον Φεβρουάριο ή 
Μάρτιο τού 1618. Στούς Μανιάτες ό έκπρόσωπος τού δούκα φέρνει, μαζί μέ 
μετάλλια μέ τήν προσωπογραφία τού Καρόλου Γονζάγα, τις ύποσχέσεις τού 
άρχηγού του γιά τήν εκστρατεία. Πραγματοποιούνται μυστικές συναντήσεις 
μέ διάφορους μητροπολίτες και λαϊκούς ήγέτες τών Ελλήνων καί άνανεώνονται 
ot προηγούμενες συμφωνίες καί τά προγράμματα κοινής δράσης.

Τήν ίδια έποχή ένας άλλος Γάλλος εύγενής, ό Jean Cler, στάλθηκε στήν 
*Ήπειρο άπό τόν πρεσβευτή τής Γαλλίας στή Ρώμη. *0 Jean Cler, πού συνο
δευόταν άπό τόν μητροπολίτη Δυρραχίου Χαρίτωνα, πραγματοποιεί καί αύτός 
άνάλογες συναντήσεις μέ τούς μητροπολίτες Ίωαννίνων καί Ναυπάκτου καί 
'Άρτας.

Παράλληλα προς τις άποστολές τών άντιπροσώπων στήν Ελλάδα, ό δούκας 
στέλνει στή Γερμανία καί τήν Πολωνία άλλον ένα άπεσταλμένο.του, τόν Olivier 
de Marconnet, ό οποίος θά έπιδίωκε τόν προσεταιρισμό τού Γερμανού αύτοκρά- 
τορα Ματθία καί τού Πολωνού βασιλιά Σιγισμούνδου Γ'. Τις έπιδιώξεις τού 
Καρόλου Γονζάγα στις αύλές τών δυο αυτών ήγεμόνων ένισχύει καί ειδικός 
άπεσταλμένος τού πάπα, ό καπουκίνος μοναχός Valeriano Magni. Έ ξ  άλλου, 
ό ΡέΓβ Joseph de Paris άναλαμβάνει τότετή δυσκολώτερη άποστολή: Στάμέσα 
Αύγούστου 1618 φθάνει στή Μαδρίτη μέ σκοπό νά πείση τούς Τσπανούς νά 
συμμετάσχουν στήν άντιτουρκική κίνηση. 'Η  δραστηριότητά του καί οι μεγά
λες προσπάθειες πού κατέβαλε κατά τή διάρκεια τής παραμονής του στήν ισπα
νική αύλή, δέν έπεισαν τελικά τήν "Ισπανία νά δεχθή τις προτάσεις τού δούκα 
τού Νεβέρ. 'Έτσι, ό Pere Joseph έγκατέλειψε τήν ισπανική πρωτεύουσα κατά 
τά τέλη τού έτους χωρίς νά έπιτύχη τίποτε περισσότερο άπό άόριστες υποσχέ
σεις.

Τις περισσότερες ελπίδες τους γιά τήν πραγματοποίηση τής έκστρατείας 
στήν "Ελλάδα είχαν στηρίξει, ό δούκας τού Νεβέρ καί ό Pere Joseph, στο Τπ- 
ποτικό Τάγμα πού άπό τό καλοκαίρι τού 1616 άρχισε νά ιδρύεται στή Γαλλία. 
Τό Τάγμα αυτό, πού ονομάσθηκε «Milice Cliretienne» (ελληνικά άποδόθηκε 
άπό τούς ιστορικούς ως «Χριστιανική Στρατιά»), σχηματίσθηκε άπό εύγενείς
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πού στρατολογήθηκαν άπό διάφορες χώρες. Ό  Κάρολος Γονζάγας είχε έπιζη- 
τήσει μέ την ίδρυσή του νά άποκτήση ένα υπερεθνικό στρατιωτικό όργανο, πού 
μόνο αύτό, μέσα στήν σπαρασσόμενη άπό τις θρησκευτικές έριδες Ευρώπη, θά 
μπορούσε νά δράση χωρίς νά έξαρτάται άπό την εθνική πολιτική των διάφορων 
εύρωπαϊκών κρατών. Νωρίς ή ‘((Χριστιανική Στρατιά» ένσωματώθηκε μέ ένα 
άκόμη όμοειδές Τάγμα, πού είχε ίδρυθή στήν Τταλία, καί σέ σύντομο διάστημα 
στρατολογήθηκαν σ’ αυτήν πολλοί εύγενείς καί τυχοδιώκτες άπό διάφορα κράτη.

Τον Όκτώβριο τού 1618 ό δούκας τού Νεβέρ πηγαίνει μέ έπίσημη άπο- 
στολή στή Γερμανία καί τήν Πολωνία. Ε κ ε ί επιδίωξε τήν υποστήριξη τού αύ- 
τοκράτορα Ματθία καί τού βασιλιά Σιγισμούνδου Γ' καί τή στρατολογία μελών 
της «Milice Chretienne». Άπέτυχε στο πρώτο, άλλά κερδίζει στο δεύτερο : 
Στις 5 ή 6 Νοεμβρίου 1618 έτέθησαν, σέ σύσκεψη στο Olmiitz της Μοραβίας, οι 
βάσεις της ((Χριστιανικής Στρατιάς». Στις 8 Μαρτίου 1619 πραγματοποιείται 
στή Βιέννη ή πρώτη έπίσημη συνέλευση τών μελών τού Τάγματος μπροστά 
στον αύτοκράτορα Ματθία καί τον άρχιδούκα Φερδινάνδο.

Στο μεταξύ ξεσπά στήν Εύρώπη ό Τριακονταετής Πόλεμος (1618-1648), 
πού στερεί τήν άντιτουρκική «σταυροφορία,» άπό μιάν ένδεχόμενη ενίσχυση 
τών εύρωπαϊκών αύλών. ‘Ωστόσο, χάρη στήν άκάματη δραστηριότητα τού 
δούκα τού Νεβέρ καί τού Pere Joseph, ή «Milice Chretienne» άπλώνεται μέ 
προσχωρήσεις νέων μελών στή Γαλλία, όπου, μέ δαπάνες τού ίδιου τού Καρόλου, 
γίνονται σοβαρές προμήθειες όπλων, κανονιών καί άλλων εφοδίων. Στις άρχές 
τού 1621 είναι έτοιμος καί ό πολεμικός στόλος τού Τάγματος, πού άποτελείται 
άπό έξι πολεμικά πλοία.

Τον Μάιο τού 1621 ό βασιλιάς τής Γαλλίας ζητεί άπό τον δούκα τού Νε
βέρ νά τού παραχωρήση τον στόλο τού Τάγματός του, γιά νά τον χρησιμοποιήση 
έναντίον τών Ουγενότων τής La Rochelle. "Τστερα άπό τήν υποταγή τών τε
λευταίων, ό στόλος έπιστρέφεται καί πάλι στον Κάρολο καί ξαναμπαίνουν σέ 
ενέργεια τά προγράμματα — γιά τελευταία πιά φορά — τής «σταυροφορίας». 
Στις άρχές τού 1625 γίνεται άλλη μιά διπλωματική προσπάθεια γιά νά έπιτευ- 
χθή ή σύμπραξη τών/Ισπανών, άλλά καί πάλι χωρίς άποτέλεσμα. Στο μεταξύ, 
στις 28 ’Ιανουάριου τού 1624, ό δούκας τού Νεβέρ είχε φθάσει στή Ρώμη,όπου 
όρκίσθηκε μέ έπισημότητα μπροστά στον πάπα Ούρβανό Η' ώς Μεγάλος Μάγι- 
στρος τής «Milice Chretienne». Νέα σχέδια καταστρώνονταν γιά τήν εκστρα
τεία, πού δέν άπέβλεπαν στήν άπελευθέρωση μόνο τής Πελοποννήσου καί τής 
Λευκάδας (όπως στο μεταξύ είχε προγραμματισθή), άλλά καί πολλών περιοχών 
τής σημερινής Γιουγκοσλαβίας.

Τον ’Ιανουάριο τού 1625, μέ υποκίνηση τού καρδιναλίου Richelieu, ό 
Λουδοβίκος IΓ ' ξαναπαίρνει τό στόλο τού Καρόλου γιά νά τον χρησιμοποιήση 
καί πάλι έναντίον τών Ουγενότων. Οί τελευταίοι όμως νικούν τώρα καί κα
τορθώνουν σέ μιά σύγκρουση νά βυθίσουν δυο πλοία καί νά αιχμαλωτίσουν τά
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υπόλοιπα. Τά γεγονότα αυτά άποτέλεσαν ουσιαστικά καίριο πλήγμα γιά -ιή 
«σταυροφορία». Τό καλοκαίρι του 1625 ό πάπας μέ τόν P6re Joseph Αποφά
σισαν νά Αναβάλουν έπ* Αόριστον τήν έκτέλεση τής έπιχείρησης, πράγμα βέβαια 
πού σήμαινε καί τήν όριστική ματαίωση τής μεγαλεπίβολης έκείνης προσπά
θειας, στην όποία οί υπόδουλοι 'Έλληνες είχαν στηρίξει τόσες έλπίδες γιά τήν 
έθνική τους αποκατάσταση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σ τ ε φ ά ν ο υ  I. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ή  κίνηση του δούκα του Νεβέρ Καρύλου Γον- 
ζάγα γιά τήν Απελευθέρωση των βαλκανικών λαών (1603-1625), Θ*σσαλονίκη 1966.

5. Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1645-1669)

'Ύστερα άπό τήν κατάληψη τής Κύπρου άπό τούς Τούρκους (1571) ή βε- 
νετοκρατούμενη Κρήτη Αποτελούσε γιά τήν Ευρώπη τύ μοναδικό χριστιανικό 
προγεφύρωμα στήν Ανατολική Μεσόγειο. Ή  μεγαλόνησος δέν ήταν μόνο ή κυ- 
ριώτερη στρατιωτική καί έμπορική κτήση των Βενετών, Αλλά πολλές φορές 
χρησίμευε καί ώς καταφύγιο των καραβιών πού μέ τό ένα ή τό άλλο πρόσχημα 
πραγματοποιούσαν πειρατικές έπιδρομές σέ παράλια τής τουρκικής έπικρά- 
τειας. Κατά τά μέσα τού 17ου αιώνα ή κατάσταση μέσα στό Αίγαιο είχε γίνει 
πολύ κρίσιμη, έξ αιτίας των συνεχών έπιδρομών τών 'Ιπποτών τής Μάλτας 
έναντίον μουσουλμάνων προσκυνητών καί χριστιανών έμπόρων, υπηκόων τού 
σουλτάνου. Συνήθως μάλιστα, ή λεία άπό τις πειρατικές αυτές έπιδρομές έφθανε 
στήν Κρήτη, δπου καί πουλιόταν σέ Βενετούς κυρίως έμπορους. Ά πό τήν άλλη 
μεριά, μιά τόσο ισχυρή στρατιωτική κτήση τής Γαληνότατης Δημοκρατίας 
τού Ά γιου Μάρκου μέσα στά σπλάγχνα τής οθωμανικής αυτοκρατορίας Απο
τελούσε Ασφαλώς γιά τούς Τούρκους πο>ύ δυσάρεστο γεγονός, πράγμα πού 
έκανε τελικά τήν Υψηλή Πύλη νά έπιζητή τρόπους καί Αφορμές γιά νά έξου- 
δετερώση τό προγεφύρωμα αύτό τής Βενετίας.

'Η  Αφορμή δόθηκε τό 1644, 6ταν οί Τωαννίτες Ιππότες προσέβαλαν κοντά 
στήν Κρήτη ένα πλοίο μέ προσκυνητές τής Μέκκας, σκότωσαν τον κιζλάρ Αγα
θή Ζουμπούλ Αγά, τον μολλά τής Μέκκας καί τόν μολλά τής Προύσας, καθώς 
καί τόν καπετάνιο τού καραβιού. Κατόπιν, μέ τή λεία τής επιδρομής των, προ
σέγγισαν τή μεγαλόνησο, 6που — κατά τις κατηγορίες τών Τούρκων — πρόσ- 
φεραν ένα μέρος άπό τά πλούσια λάφυρά τους στον έκεί Βενετό στρατηγό. 'Ύ
στερα Απ’ αύτά, Αρχίζουν οί προετοιμασίες τών Τούρκων γιά τήν εκστρατεία 
έναντίον τής Κρήτης. Ό  σκοπός τών πολεμικών προπαρασκευών έμεινε — κατά 
τήν τουρκική συνήθεια — κρυφός, Αλλά οί Βενετοί, πού υποψιάζονταν τις τουρ
κικές κινήσεις, φρόντισαν νά προετοιμάσουν τήν άμυνά τους. Παρ* δλα αύτά,
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οί ψεύτικες διαδόσεις των Τούρκων γιά δήθεν επίθεσή τους εναντίον τής Μάλ
τας, φαίνεται ότι έξαπάτησαν ως ένα σημείο την Βενετία, επειδή, στην κρίσιμη 
ώρα τής τουρκικής άπόβασης, ό βενετικός στόλος έπλεε άρκετά μακριά άπό 
τήν Κρήτη, στο βόρειο Ίόνιο.

Στις 30 ’Απριλίου 1645 ισχυρός τουρκικός στόλος άπό 100 περίπου πλοία 
καί 300 οπλιταγωγά μέ ναύαρχο (καπουδάν πασά) τον Γιουσούφ καί στρατη
γούς τον Μουσά πασά καί τον Μουράτ άγά, διασχίζει τό Αιγαίο καί κατευθύ- 
νεται προς τό νοτιοδυτικό άκρο τής Πελοπι ννήσου, προχωρώντας δήθεν προς 
τη Μάλτα. Φθάνοντας όμως στο ύψος τού δυτικού άκρου τής Κρήτης, άλλάζει 
άπότομα πορεία, πλησιάζει προς τη Σούδα καί άποβιβάζει στην άκρογιαλιά, 
άνάμεσα στο μοναστήρι τής Παναγίας στή Γωνιά καί στά Χανιά, πολυάριθμα 
στρατεύματα. Οί Τούρκοι δέν συναντούν καμιά άντίσταση καί άνεμπόδιστοι 
βαδίζουν προς τά Χανιά, σπέρνοντας στο διάβα τους τον πανικό στους χωρικούς.

Στις 23 ’Ιουνίου 1645 άρχίζει ή πολιορκία τού κάστρου των Χανιών, 
πού τό ύπερασπίζεται ό στρατηγός Cornaro. Οί επιθέσεις των πολιορκητών 
είναι Συχνές καί ορμητικές, οί άνατινάξεις τών προμαχώνων διαδοχικές καί ό 
βομβαρδισμός άδιάκοπος* οί άπώλειες τών πολιορκημένων είναι μεγάλες καί 
οί άρρώστιες θερίζουν 'Έλληνες καί Βενετούς, πού πολεμούν μέ πείσμα καί άν- 
δρεία. ’Αλλά τά τρόφιμα καί τά πολεμοφόδια τούς έχουν ήδη έξαντληθή, ενώ 
τμήματα τού τείχους καί τών σπιτιών κείτονται σέ έρείπια. "Υστερα άπό νέες 
έπιθέσεις καί όταν πιά ή κατάσταση τών ύπερασπιστών τού κάστρου έγινε άπελ- 
πιστική, άποφασίζεται ή παράδοση τής πόλης μέ όρους. Έ τσ ι, στις 29 Αύγού- 
στου, όί πολιορκητές παραδίδονται καί — κατά τή συμφωνία — φεύγουν οί 
περισσότεροι προς τη Σούδα καί προς άλλα γειτονικά φρούρια. ' Η πτώση τών 
Χανιών άποτέλεσε καίριο πλήγμα γιά τη βενετική άμυνα τής Κρήτης, επειδή 
έπέτρεψε στούς Τούρκους νά εδραιώσουν καλά τή θέση τους στο δυτικό τμήμα 
τής μεγαλονήσου. "Υστερα άπό τήν παράδοση τών Χανιών καταφθάνει καί ό 
χριστιανικός στόλος (πού συγκροτήθηκε άπό πλοία βενετικά, μαζί μέ παπικές, 
φλωρεντινές, μαλτέζικες καί νεαπολιτανικές γαλέρες), ό όποιος, άφού ένώθηκε 
μέ τον στολίσκο τού Βενετού ναυάρχου Marino Capello, άρχισε επιδρομές στις 
Κυκλάδες μέ σκοπό τή στρατολόγηση ναυτών.

Στο μεταξύ έρχονται νά προστεθούν νέες ένισχύσεις στά τουρκικά στρα
τεύματα πού κατορθώνουν νά συμπληρώσουν τις κατακτήσεις τους. Τήν πτώση 
τών Χανιών άκολουθεΐ ή κατάκτηση τού Κισάμου, τών Άποκορώνων καί της 
Γραμβούσας. Στο μεταξύ οί Τούρκοι ενεργούν μέ διπλωματικότητα άπέναντι 
τών Ελλήνων, ώστε νά τούς άποοπάσουν άπό τή Βενετία καί νά έξασθενίσουν 
έτσι τήν άντίσταση τών υπερασπιστών τού νησιού. Γιά τον ίδιο λόγο φέρνουν 
μαζί τους καί έγκαθιστούν στήν Κρήτη τον πρώτο ορθόδοξο μητροπολίτη — οί 
Βενετοί δέν είχαν έπιτρέψει κανέναν άνώτερο έκκλησιαστικό ήγέτη στούς ορθό
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δοξους Κρητικούς—, τόν Νεόφυτο Πατελλάρο, άνεψιό του άλλοτε οικουμενικού 
πατριάρχη ’Αθανασίου Πατελλάρου.

Στις 2 ’Ιουλίου 1646 ό τουρκικός στόλος πλέει πρός τό Ρέθυμνο καί Απο
βιβάζει στή Σούδα 40.000 άνδρες. ’Επικεφαλής των πολιορκητών τού Ρεθύ- 
μνου είναι ό Ντελή Χουσείν πασάς. ΟΙ πρώτες έπιθέσεις τών άνδρών του δέν 
έχουν κανένα άποτέλεσμα. Νέες ένισχύσεις έρχονται άπό τα Χανιά, άλλα οί 
υπερασπιστές χτυπούν τούς Τούρκους μέ τό πυροβολικό τους, τού όποίου ή 
δράση συνδυάζεται μέ τις εύστοχες βολές τών κανονιών τού βενετικού στόλου 
πού πλέει στά Ανοιχτά της πόλης. Ό  Ρεθυμνιούτης ποιητής Μαρίνος Τζάνε 
Μπουνιαλής, πού ζή τά δραματικά αυτά γεγονότα, μάς άφηγεΐται παραστα
τικά καί μέ αρκετές λεπτομέρειες τις επιθέσεις τών Τούρκων καί την ήρωική 
άμυνα τών Χριστιανών τού Ρέθυμνου, τις απόπειρες έξόδου τών τελευταίων — 
πού καταλήγουν σέ Αποτυχία —, τις δυσκολίες έπισιτισμού τών γυναικοπαιδών 
καί τών προσφύγων, πού κάθε μέρα συρρέουν πρός τον Χάνδακα (Μεγάλο Κά
στρο, τό σημερινό * Ηράκλειο), γιά νά βρούν έκει ασφάλεια καί προστασία.

Στις 11 ’Οκτωβρίου 1646 οί Τούρκοι μέ όρμητική έφοδο κατορθώνουν 
νά Ανέβουν στις επάλξεις καί νά έπιτύχουν τήν άλωση τής πόληε. 'Όσοι δέν πρό
λαβαν νά κλεισθούν στο Καστέλλι, την Ακρόπολη τού Ρεθύμνου, δέχονται τήν 
Ακράτητη μανία τών Τούρκων, πού σφάζουν, λεηλατούν, πυρπολούν καί αιχμα
λωτίζουν τούς κατοίκους. Ή  πολιορκία τού Καστελλιού κράτησε 23 μέρες, 
άλλά οί στερήσεις καί οί Αρρώστιες Ανάγκασαν τελικά τούς υπερασπιστές του 
νά τό παραδώσουν καί αυτό μέ ορούς.

"Γστερα άπό τήν πτώση τού Ρεθύμνου, ή τουρκική κατοχή τής Κρήτης 
έδραιώνεται. Πολύ σύντομα οί Τούρκοι γίνονται κύριοι τών χωριών καί τών 
κωμοπόλεων τής κεντρικής καί Ανατολικής Κρήτης, άπό δπου σέρνουν τούς 
κατοίκους αιχμαλώτους. Στό μεταξύ νέες ενισχύσεις φθάνουν άπό τήν Κωνσταν
τινούπολη τήν άνοιξη τού 1647. Οί συγκρούσεις, στις όποιες οί Βενετοί είχαν 
επιτυχίες, δέν βελτιώνουν γ ι’ αύτούς τήν κατάσταση. 'Έτσι, ό πόλεμος στήν 
ξηρά θά περιορισθή σέ λίγο στήν πολιορκία τού Χάνδακα, πού θά διαρκέση 
είκοσι τιερίπου χρόνια καί στήν οποία θά διαδραματισθή ή τελευταία ήρωική 
εποποιία τής Γαληνότατης Δημοκρατίας στήν Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα πρός τις επιχειρήσεις στή μεγαλόνησο, πραγματοποιούνται 
διάφορες ναυτικές εκστρατείες τών Βενετών, πού τούς έδωσαν μερικές μικρές 
νίκες. Στις 10 ’Ιουλίου 1651 ό Βενετός ναύαρχος Λεονάρδος Mocenigo νικά 
τούς Τούρκους στό Ντριό τής Νάξου. Τόν Ίούλνίο τού 1656 οί Βενετοί σημει
ώνουν νέες ναυτικές επιτυχίες μπροστά στον Ελλήσποντο. Τήν άνοιξη τού έπό- 
μενου χρόνου (1657) ή σημαία τής Δημοκρατίας κυριαρχεί ούσιαστικά στό Αι
γαίο πέλαγος καί εμποδίζει σοβαρά τόν Ανεφοδιασμό τών τουρκικών στρατευ
μάτων στήν Κρήτη. ’Αλλά ή κατάσταση αύτή δέν κρατά γιά πολύ. Τό 1658 
Ανακαλείται στήν Κωνσταντινούπολη ό Ντελή Χουσείν, πού είχε ώς τότε τήν
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νός Κιοπρουλού Μεχμέτ πασάς. Ό  εφοδιασμός τώρα των κατακτητών γίνεται 
μέσω της Πελοποννήσου καί ή βενετική κυριαρχία στο Αρχιπέλαγος δέν έπη- 
ρεάζει σοβαρά τον επισιτισμό των Τούρκων, πού ολοένα σφίγγουν τον κλοιό 
τους γύρω άπό τον Χάνδακα.

Στο μεταξύ, ό σκληρός άγώνας των Χριστιανών στην Κρήτη καί ή διπλω
ματική δραστηριότητα πού άνέπτυξαν Cl Βενετοί στις ευρωπαϊκές αύλές προκά- 
λεσαν αισθήματα συμπάθειας γιά τούς υπερασπιστές τού τελευταίου προμα
χώνα της Χριστιανοσύνης στήν Ανατολή. Έ τσ ι άρχίζουν να καταφθάνουν στήν 
Κρήτη εθελοντές καί μισθοφόροι άπό διάφορες χώρες τής Δύσης. Ό  βασιλιάς 
τής Γαλλίας Λουδοβίκος ΙΔ' στέλνει καί αυτός — παρά τή φιλοτουρκική πολι
τική του — στρατιωτική βοήθεια προς τήν Δημοκρατία. Τό 1660 φτάνουν εκ 
μέρους του στήν Κρήτη 4.000 άνδρες υπό τον πρίγκιπα cT Almeras (Άλμερίγο). 
Τελικά, μισθοφόροι καί «σταυροφόροι» τίθενται κάτω άπό τις διαταγές τού 
μαρκησίου Ghiron Francois Ville, ό όποιος, άφού διορίσθηκε άπό τήν Βενε
τία στρατηγός τού χριστιανικού πεζικού, πραγματοποιεί μεγάλες στρατολογίες 
στήν Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κύθηρα καί Τήνο. Ό  μαρκήσιος Ville φθάνει τελικά, 
στις 26 Φεβρουάριου 1666, μέ 56 πλοία στή Σούδα, έχοντας μαζί του 1.008 
ιππείς καί 8.295 πεζούς. Παράλληλα έρχονται άπό τήν Κέρκυρα καί τά υπό
λοιπα Επτάνησα καί 'Έλληνες, γιά νά ένισχύσουν τούς Βενετο ύς. 'Έλληνες χω
ρικούς τής Κρήτης χρησιμοποίησαν καί οί Τούρκοι στις έπιθέσεις τους έναντίον 
τού Μεγάλου Κάστρου. Έ τσ ι, οί υπόδουλοι — στήν υπηρεσία τών Τούρκων ή 
τών Βενετών — πληρώνουν μέ διπλό τρόπο τις άμαρτίες τής σκλαβιάς.

Τελικά ό Ville δέν κατορθώνει τίποτε τό σημαντικό στις συγκρούσεις 
του μέ τούς Τούρκους. Γι’ αυτό καί στά τέλη τού 1667 άνακαλείται άπό τον 
ήγεμόνα του, τόν δούκα της Σαβοΐας, καί στή θέση του έρχεται ό έμπειρος στρα
τιωτικός μαρκήσιος Saint-Andre Mombrun, Γάλλος εύγενής, ό όποιος φθά
νει στήν Κρήτη στις 21 ’Ιουνίου 1668 έχοντας μαζί του καί 68 έθελοντές Γάλ
λους άξιωματικούς.

Αλλά καί οι Τούρκοι έντείνουν τις προσπάθειές τους. Στις 22 Μαΐου 1667 
έρχεται στήν Κρήτη μέ 64 γαλέρες ό ’Αλβανός στήν καταγωγή μεγάλος βεζί
ρης ’ Αχμέτ πασάς Κιοπριλόγλου, πού είναι γνωστός μέ τό επίθετο Φαζλί (=  δί
καιος). Οί τουρκικές έπιθέσεις γίνονται τώρα μέ σύστημα, σέ ένα μόνο σημείο 
τών προμαχώνων τού Χάνδακα, στον προμαχώνα Παντοκράτορας, πού τελικά 
πέφτει στά χέρια τών Τούρκων μαζί μέ μερικά άκόμη εξωτερικά οχυρώματα. 
Στις δυσκολίες τών χριστιανών προστίθενται καί οί λιποταξίες Βενετών ή τών 
συμμάχων τους καί έπιπλέον ή προδοσία τού συνταγματάρχη τού μηχανικού 
Άνδρέα Μπαρότση, ό όποιος, άπό τόν ’Ιανουάριο τού 1668, υποδεικνύει στούς 
Τούρκους τάάδύνατα σημεία της βενετικής άμυνας στούς προμαχώνες "Αγιος 
Άνδρέας καί Σαμπιονέρα. Εφαρμόζοντας λοιπόν οί Τούρκοι τήν τακτική της
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διείσδυσης στις γραμμές των πολιορκημένουν χωρίς γενικές έπιθέσεις, πού προ- 
καλούν θύματα στους έπιτιθεμένους καί λυσσο^δη άντίσταση στους άμυνομέ- 
νους, κατορθώνουν σιγά σιγά μέ υπονομεύσεις νά κυριεύσουν όλα τά εξωτερικά 
όχυρώματα των δυό προμαχώνων πού τούς υπέδειξε ο Μπαρότσης.

Τόν Νοέμβριο τού 1668 καί τον Φεβρουάριο τού 166ί> φθάνουν νέες ενισχύ
σεις γιά τούς χριστιανούς, άλλά καί οί νέες αυτές άφίξεις δέν έχουν σοβαρά απο
τελέσματα. Την άνοιξη τού χρόνου αυτού ή κατάσταση γίνεται πολύ κρίσιμη. 
Έρχονται βέβαια καί νέες άποστολές στρατιωτικών γιά βοήθεια, προπάντων 
ή μεγάλη άποστολή των 6.000 Γάλλων μέ τον δούκα de Navaille. Οί νέοι 
«σταυροφόροι» προκάλεσαν άνακούφιση στούς ήρωικούς υπερασπιστές τού 
Χάνδακα, άλλά τά πράγματα είχαν κιόλας προχο>ρήσει πολύ γιά νά ελπίσουν 
κάποια σοβαρή βελτίωση της θέσης των χριστιανών. Ό  δούκας de Navaille 
διαφωνούσε άλλωστε στον τρόπο ένεργείας μέ τον Βενετό άρχιστράτηγο Φραγ
κίσκο Morosini, ό οποίος δέν έβρισκε άποτελεσματική την έξοδο πού θέλησε νά 
πραγματοποιήση ό Γάλλος δούκας. Πραγματικά, ή έξοδος πού έγινε τό πρωί 
της 25 Ιουνίου, κατέληξε οέ αιματηρή πανωλεθρία τών Γάλλων. ’Ανάμεσα 
στούς πολλούς νεκρούς τών χριστιανών ήταν καί ό μέγας ναύαρχος της Γαλλίας 
Francois de Vendome, δούκας τού Beaufort.

'Ύστερα καί άπό αύτή τήν άποτυχία, ή τύχη τού Χάνδακα έχει πιά κριθή. 
Νέες άφίξεις ενισχύσεων δέν άλλάζουν τήν κατάσταση. Έ τσ ι άρχίζουν κοπια
στικές διαπραγματεύσεις γιά τήν παράδοση τής πόλης. ’Από τήν πλευρά τών 
Βενετών χρησιμοποιείται ό Σκώτος άξιωματικός A nnant, ένώ οί Τούρκοι 
χρησιμοποιούν τον ‘Έλληνα μεγάλο διερμηνέα τής Πύλης Παναγιώτη Νικού- 
σιο. Οί διαπραγματεύσεις έληξαν αισίως στις 6 Σεπτεμβρίου 1669. Μέ τή συν
θήκη έξασφαλίζονταν πολλές διευκολύνσεις στούς Χριστιανούς: Επιτρεπόταν ή 
έλεύθερη άποχώρηση τών Βενετών, καθώς καί τών Ελλήνων πούτό έπιθυμούσαν. 
Ό  Χάνδακας καί 6λη ή υπόλοιπη Κρήτη περιερχόταν στά χέρια τών Τούρκων. 
Στούς Βενετούς έμεναν τά φρούρια τής Σούδας, τής Γραμβούσας καί τής Σπι- 
ναλόγγας, πού παραδόθηκαν τούς Τούρκους τό 1715. Μαζί μέ τά διάφορα πράγ
ματα, πού μπορούσαν νά πάρουν μαζί τους οί Βενετοι, μεταφέρθηκαν καί τά 
άρχεία τού Δούκα τής Κρήτης, πού σήμερα άποτελούν, όπως είναι γνωστό, 
πολύτιμες πηγές τής ιστορίας τής βενετοκρατούμενης έλληνικής Ανατολής.

'Η  πτώση τής Κρήτης προκάλεσε, 8πως ήταν φυσικό, άπογοήτευση καί 
βαθειά θλίψη στήν Βενετία καί, άντίθετα, αισθήματα υπερηφάνειας στούς Τούρ
κους. Μέ τήν άπώλειά της ή Βενετία χάνει οριστικά τή σπουδαιότερη άποικία 
της καί γίνεται σιγά σιγά δύναμη δευτέρας τάξεως. Άλλά καί ή οθωμανική 
αυτοκρατορία, παρόλο πού μέ τήν κατάληψη τής Κρήτης ολοκλήρωσε τήν κα- 
τοχή τής Ανατολικής Μεσογείου, έξάντλησε σημαντικό μέρος τών δυνάμεών 
της καί τού πλούτου της στον μεγάλο έκείνον αγώνα. Καί οί άνθρώπινες άκόμη 
άπώλειες ήταν τεράστιες καί γιά τις δυό πλευρές. Οι άριθμοί τών νεκρών άπό
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τις μάχες, άλλα καί άπό τις άρρώστιες, πού θέρισαν τά στρατόπεδα των έπιτι- 
θεμένων καί των άμυνομένων, είναι τρομακτικοί: Σκοτώθηκαν περισσότεροι 
άπό 100.000 Βενετοί, άλλοι Εύρωπαίοι καί 'Έλληνες, καί 600.000 περίπου 
Τούρκοι — ό τελευταίος άριθμός κρίνεται υπερβολικός* οι ίδιοι οι Τούρκοι υπο
λόγισαν τότε τις άπώλειές των σέ 100.000 περίπου νεκρούς. Τέλος, ό πόλεμος 
της Κρήτης δέν υπήρξε μόνο ένα άπό τά πιο σημαντικά στρατιωτικά γεγονότα 
τού 17ου αιώνα, άλλα προκάλεσε καί τήν οικονομική καταστροφή των δυό άντι- 
μαχόμενων δυνάμεων.
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1624, * Ιανουάριου 28, 'Ορκωμοσία τού δούκα τού Nevers μπροστά στον πάπα Ούρβανύ Η ' 

ώς Μεγάλου Μαγίστρου τού Τάγματος της «Milice Chr6tienne».
1625, καλοκαίρι, Τέλος τής κίνησης τού δούκα τού Nevers.
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1645-1669, Κρητικός πόλεμος.
1645, *Α7ΐριΜον SO, ’Απόβαση των Τούρκων κοντά στά Χανιά.
1645, * Ιουνίου 23-Αύγουστον 29, Πολιορκία των Χανιών. Παράδοση της πόλης μέ συν- 

βήχη.
1646, * Ιουλίου 2 - Οκτωβρίου 11, Πολιορκία καί άλωση του Ρέθυμνου.
1646, Νοεμβρίου 3, Παράδοση της άκρόπολης (Καστελλιου) του Ρέθυμνου.
1667, Μ αίου 22-1669, Σεπτεμβρίου 6, Τελευταία συστηματική πολιορκία του Μεγάλου 

Κάστρου (Χάνδακα) άπό τόν μεγάλο βεζίρη Ά χμέτ πασά Κιοπριλόγλου. Παράδοση 
της πόλης μέ συνθήκη.
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ή  δώασκαλία τής νεώτερης ιστορίας μας σε ένα νέο πανεπιστημιακό 
Ιδρυμα, δπως είναι ή Φιλοσοφική Σχολή 9 Ιωαννίνων, παρουσιάζει ακόμη σο
βαρές δυσκολίες που προέρχονται κυρίως από την έλλειψη βοηθητικού διδακτι
κόν προσωπικού, οργανωμένων σπουδαστηρίων, βιβλίων και άλλων μέσων, 
με αποτέλεσμα ή μελέτη των φοιτητών και οι φροντιστηριακές ασκήσεις τους 
να μη γίνωνται μερικές φορές σωστά για τον ενα ή τον άλλο λόγο.

Αυτή ακριβώς ή ανάγκη μάς οδήγησε πρώτα στην απόφαση να έκδώ- 
σουμε, σέ σύντομη μορφή, ένα μέρος τών παραδόσεων μας που άναφέρεται 
στους απελευθερωτικούς αγώνες τών νΕλλήνων από την άλωση τής Κωνσταν
τινούπολης ώς την πτώση τής Κρήτης (1453-1669). 9 Ο ίδιος έπίσης λόγος 
μάς έκανε να σκεφθοϋμε άτι θά ήταν πολύ χρήσιμο για τούς φοιτητές, παράλ
ληλα μέ τις παραδόσεις, νά έχουν στα χέρια τους και ένα δεύτερο μικρό βοή
θημα, πού θά περιλαμβάνη μερικά κείμενα, άναφερόμενα στην Ιδια χρονική 
περίοδο. "Ετσι λοιπόν γεννήθηκε ή μικρή αυτή συλλογή τών ιστορικών πηγών, 
πού μόνη της αξίωση και σκοπός είναι νά βοηθήση τούς φοιτητές κατά τις 
φροντιστηριακές τους άσκήσεις στο μάθημα τής 9Ιστορίας τών Νεωτέρων 
Χρόνων.

9Η  κατάταξη τών πηγών είναι αντίστοιχη τιρός τή σειρά τών διαφόρων 
κεφαλαίων τών παραδόσεών μας. Προσπαθήσαμε γιά κάθε σημαντικό γεγο 
νός νά παραθέσουμε και ένα χαρακτηριστικό κείμενο, ώστε νά μπορέσουν οί 
μαθητές μας νά γνωρίσουν λίγο τήν ιστορία μας και από τις ίδιες τις πηγές, 
και ιδιαίτερα νά μυηθοϋν στον τρόπο τής χρησιμοποιήσεως τών πηγών αυτών, 
στά διάφορα προβλήματα, πού αντιμετωπίζει ο ερευνητής, καί γενικά στις 
αρχές τής ιστορικής έρευνας.

Τά κείμενα συνοδεύονται από λίγες ερμηνευτικές ή επεξηγηματικές ση
μειώσεις, τόσες μόνο όσες κρίναμε απαραίτητες γιά νά μπορέσουν οι φοιτητές 
μας, χωρίς νά χάσουν τήν αυτενέργειά τους, νά κατανοήσουν πιο εύκολα τις  
πηγές. 9Ελπίζουμε άτι από το επόμενο πανεπιστημιακό έτος 1969-1970, πού 
θά χρησιμοποιηθή το βοήθημα αυτό, θά βελτιωθή ή απόδοση τών μαθητών 
μας· τότε θά έχη έκπληρωθή καί ό σκοπός του βιβλίου.

9Ιωάννινα, 9Ιούλιος 1969 Σ. I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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21. Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΤ «ΠΕΝΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ» 
(Λουκάς, Ικδοση Βόννης, σ. 289-290) . W «̂STVfeUfc»

τΗσαν προ πολλών χρόνων άκούοντες1 παρά τινων ψευδομάντεων πώς ΤΥΧ\ 
μέλλει Τούρκοις παραδοθηναι ή πόλις και είσελθειν εντός μετά δυνάμεως καί 
κατακόπτεσθαι τούς Ρωμαίους παρ’ αύτών άχρι του κίονος του μεγάλου Κων- 
σταντίνου2· μετά δέ ταύτα καταβάς άγγελος φέρων ρομφαίαν παραδώσει τήν q^\) 
βασιλείαν συν τη ρομφαία άνωνύμω τινί άνδρί εύρεθέντι τότε έν τώ κίονι ιστα- 
μένφ, λίαν άπερίττω καί πενιχρώ, καί έρεΐ αύτώ «λάβε τήν ρομφαίαν ταύτην, lA^oJ \r}  
καί έκδίκησον τον λαόν κυρίου». Τότε τροπήν εξονται οι Τούρκοι, καί οί Ρω- 
μαιοι καταδιώξουσιν αύτούς κόπτοντες καί έξελάσουσιν καί έκ της πόλεως 
καί άπό της δύσεως καί άπό τών της άνατολής μερών άχρις ορίων Περσίας, 
έν τόπφ καλουμένω Μονοδενδρίω3. Ταύτά τινες ώς άποβησόμενα έχοντες Ιτρε- 
χον καί τούς άλλους έσυμβούλευον τρέχειν* αύτη ήν τών Ρωμαίων ή σκέψις, 
ήν καί πρό χρόνων πολλών ήσαν μελετώντες τό νυν πραχθέν, δτι «εί καταλεί- 
ψομεν τον κίονα τού σταυρού έξόπισθεν ήμών, φευξόμεθα της μελλούσης ορ
γής». Καί αύτη ήν ή φυγή της έν τη μεγάλη έκκλησία4 εισόδου.

* * Γ* '  I

1. ΟΙ κάτοικοι της πολιορκημένης άπό τούς Τούρκους Κωνσταντινούπολης.
2. Πρόκειται για μονόλιθη στήλη άπό πορφυρίτη, ύψους 100 ποδών, πού μεταφέρθηκε 

άπό τήν Αίγυπτο στη Ρώμη καί άπό έκει στήν Κωνσταντινούπολη, στην πλατεία του Φόρου, 
όπου τοποθετήθηκε πάνω σέ βάση άπό λευκό μάρμαρο. Στήν κορυφή της στήλης ύπήρχε 
χάλκινο άγαλμα τού * Απόλλωνος (άπό τήν ’Αθήνα ή άπό τό Ίλιον), τού όποίου ή κεφαλή άν-

ν τικαταστάθηκε μέ χάλκινη είκόνα της κεφαλής τού Μ. Κωνσταντίνου.
3. Μονοόένδρι' ή «Κόκκινη Μηλιά» τών λαϊκών θρύλων.

4. Μ εγάλη έκκλησία* ή ‘Αγία Σοφία.
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2. ΧΡΗΣΜΟΙ ΠΕΡΙ «ΞΑΧΘΟΤ ΓΕΧΟΤΣ»

α ) «Τον σοφωτάτον βασιλίως Δέοντος χρησμός περί άναστάσεως τήζ Κων
σταντινουπόλεως»*

(Ρ. M igne, Patrologia Graeca, τ. 107, στ. 1149)

Βύζαντος* αυλή, έστία Κωνσταντίνου,
'Ρώμη, Βαβυλών, καί Σιών5 6 7 άλλη νέα,
Τρις τρις έκατόν καί σύ συνάρξεις κράτος 
Μιας έν αύτοις ύστερούσης είκάδος.
*Ως χούν άθροίσεις των έθνών τό χρυσίον,
Καί πάσας άρξεις τάς πέριξ φυλαρχίας.
Ά λλα σέ πυρ ύστατον 8 9 καί ξανθόν γένος 8 
Πάσαν τεφρώσει καί τό σόν λύσει κράτος.
*Έση πάλιν γάρ, ώσπερ ούδ* άρξαμένη 
"Εως θεού δάκτυλος δφθείς έξ έω,
Χειρός ρυείσης δακτύλους πλήσει δύο,
Αίχμάς φέροντας, αύρας ως έκ καμίνου,
ΑΙς τόν πατρώον έκδικήσουσι μύρον,
"Ηξουσι δ’ αύθις κυκλόθεν τά σά τέκνα 
Εύθείας, ώσπερ έκ κύκλου πρός κεντρίον 
Έφ* οίς δικαίοις έκβιβάσει την δίκην.
Καινή τό λοιπόν ή καινή πάλιν έση,
Καί κρεΐττον άρξεις των έθνών, ήπερ πάλαι.
Δύξης γάρ οίκος σύ θεού χρηματίσεις,
Τοϊς ϊχνεσί σου προσπεσόντων των πέλας.

β)  Χρησμός αποδιδόμενος στον Μεθόδιο, έπίσκοπο Πατάρων (9ος αΙώνας) 
(Μ. Θ. Λάσκαρι, Τό 'Ανατολικόν Ζήτημα, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 231)

.....Καί ούτως δώσει δ 8φις δ κοιμώμενος θάνατον δσιον καί κρατήσει
έπί τήν Έπτάλοφον τό ξανθόν γένος έτη έξ καί πέντε καί φυτευθήσονται έπ* 
αύτήν λάχανα καί φάγωσιν έξ αυτών πολλοί εις έκδίκησιν τών άγίων.

5. Ό  χρησμός άποδίδεται στόν Λέοντα ΣΤ ' τόν Μακεδόνα, τόν έπονομαζόμενο Σοφό 
(886-912).

6. Βύζας* Μεγαρεύς πού ίδρυσε τό Βυζάντιο στά 658 π.Χ.
7. Σιών* δνομασία λόφου της Ιερουσαλήμ’ άργότερα τό όνομα αύτό ταυτίζεται (Ιδίως 

ποιητικά) μέ τήν ίδια τήν -'Ιερουσαλήμ.
8. Π ϋρ ύστατον* στό κείμενο πυρίστατον, γ ι' αύτό καί στήν παρατιθέμενη στου Migne 

λατινική μετάφραση του χρησμού 6 στίχος αύτός μεταφράζεται sed te perustum  ab igne, 
te flaoum  genus.

9. Ξανθόν γένος’ σύμφωνα μέ τήν άτ^ρψη πολλών έρμηνευτών ώς «ξανθόν γένος» έν-
/
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9Απόσπασμα άπο το ποίημα τον μητροπολίτη Ματθαίον Μυοέων (1618) ή  ζ )β ^}  >sV
Γ/w. I^egrand, Bibliothequo tfrecque vulgam», - 2, Paris 1881, σ. 314. To ποίημα 
τλοφορεΐτχι «‘Ιστορία των κατά τήν Ούγκροβλχ*/ίχν τελεσΟέντων») AfcA>̂

Ούαί σ* έμάς, αφέντη μου, μέ τήν ολίγη γνώση 
' ' flu. *π> ^/ομ*ν τό θάρρος μας μέσα εις τήν Σπανίαν 10,

^  ^  καί στα χονδρά τα κάτεργα πούναι στήν Βενετίαν, 
νά έλθωσι μέ τό σπαθί τον Τούρκον νά σκοτώσουν,

0 > \Pwx^Vvxvx ν* πάρουν τό Βασίλειον καί νά μάς τό δώσουν.
<ιη<> 0 ^ < * Λ  * * , , κ , , , ,^ ___Ελπιζομεν και εις τα ςανοα γένη να μας γλυτώσουν,

νά *λθουν άπό τον Μόσχοβον νά μάς έλευθερώσουν. Λ ι }
AtVvVAsf'^'Vv Έλπίζομεν εις τούς χρησμούς, σταΐς ψευδοπροφητείαις ! μ ' ^ ’Γ)<ς\χ\Λ ό?> ° ^
«L <Χο&|Λ>Α και τ°ν κ!ηΡ°ν ^ ας χάνομεν σ^αϊς ματαιολογίαις. a i l ' 3
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K>V?Y\T»I f t p o  (Γιάννη Ά ποα τολά χη , Τό τραγούδι τής Ά για  Σόφιάς, «’Επιστημονική Ίύπετηρίς τής '
, \ \ ί ύ  *  ' « ,Λ ί^ ^ ο φ ικ ή ς  Σ*>λής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», τ. 5, Θεσσαλονίκη 1940, σ.
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^νν^ν^Α ί^Σημαίν’ ό θεός, σημαίν’ ή γη, σημαίνουν τά πουράνια f Λ ,
^  ^Ο ^^^ 'Γ ημα ίνει κι ή άγιά Σόφιά, τό μέγα μοναστήρι A r t» l4  bJ ^ 0 ^ Γ(Χν)>.

μέ τετρακόσια σήμαντρα, μ’ εξήντα δυο καμπάνες, / 0 xj p ρΟ LiuTftt vi> 
κάθε καμπάνα καί παπάς, κάθε παπάς καί διάκος, h  *fl) ν  rODiK
Σιμά νά βγοδν αά «για κι ό βασιλιάς τοϋ κόσμουJ υ ^ τ , ^ .χ  V ^  ^ » A  
φωνή τούς ήρτ’ έξ ούρανού άγγέλων άπ* τό στόμα ΛΟ ν λ \  ^  0^ : *<τλ

\ y ^ __  «Άφήτ* αυτήν τήν ψαλμωδιάν, νά χαμηλώσουν τ* "Αγια i|>pQ^ aP tyjt'
W l g W  καΐ στεϊλτε λ^ ϊον στήν Φραγκιάν, νά έρθουν νά τά π ι ά σ ο υ ν , Α ί OAJVb^U 11) ,

ηΛ^Μ^πάρουν τον χρυσόν σταυρόν καί τ* άγιον εύαγγέλιον Γ 3Χλ η  Ρυσν» ©O' f)DJ^
/ αΛ 1 ^ <ΑΤίαν Τράπεζαν, νά μή τήν άμολύνουν». '-kl ‘ Λ k Χ " “Α

' ) Σάν τ* άκουσεν ή Δέσποινα, δακρύζουν οί εικόνες
«Σώπα, Κυρία Δέσποινα, μήν κλαίης, μή δακρύζης.
Πάλε μέ χρόνους, μέ καιρούς, πάλε δικά σου είναι».

Τ να f iY & c c iy  p e
4. Η ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΛΟΧΗ ΤΟΓ «ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΤ ΒΑΣΙΛΙΑ» ® f

1 d\ (-̂ Γ· Τ*. Π ολίτη , Μελέται περί του βίου καί της γλώσσης του έλληνικου λαοΰ. Παραδό-
^ <?εΐζ* Δ ', Άθηναι 1904, σ. 22)

ί)ο *Όταν ήρθε ή ώρα νά τουρκέψτ) ή Πόλη, καί μπήκαν μέσα οί Τούρκοι, , f
<Xh* >>aco ^  iJCGV ^ ’ρ Χ ^

νοούνται έδώ οι Φράγκοι πού το 1204 (κατά τήν Δ' σταυροφορία) κατέλαβαν τήν Κωνσταν- γ\ 
τινούπολη καί κατέλυσαν τήν Βυζαντινή Αύτοκρατορία.

*tIO ν<ΧΑΐΟ· Υπαινίσσεται πιθοενόν τήν έπανάσταση του Διονυσίου του «Σκύλοσόφου» στά 1611.
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W/
£*Ρε;ε ό βχβιλιχ; μας κχβχϋ.χ στ’ άλογό w j  νά τους έμποδίβη. Ί Ι τχν  π λ ή - Τ )^  
0ος άρίς,νητο “  ή Τουρκία, χιλιάδες τον έβαλαν στή μέση, κ’ έχ^ϊνος χτυπούσε 
κ* έκοβε αδιάκοπα μέ τό σπαθί του. Τότε σκοτώΟη τ’ άλογό τον. ν' έπεσε κι’ 
®υ.ος. Κ εκεί που ένας Αρα.. ς σήκωσε το σπαθί εου να χτυπ/ση το βασι*
>.ια, ήρθε άγγελος Κυρίου καί τό'Γ^ρπαςε. καί ςόν πήγε „έ μιά σπτν.-.ά βαθιά 
στη γή κάτω, κοντά στή Χρυσόπορ^**4ί.^·α^ ,ΪΛ T t i 0 -1 ' Ιυθ>ν» V O  Γ»ο 

Έ κεϊ μένει μαρμαοωμένος ό βασιλιάς, κ ^ κ ά ρ τ β ^ ή ν  ωο* νΤρΟή^χλ?*''' 
ό άγγελος να τόν σηκώση. Οΐ Τούρκοι τό ξεύρουν αύτό, μά δέν μπορούν νά 
βρουν τή σπηλιά πού είναι ό βασιλιάς· γ ι’ αυτό έχτισαν τήν πόρτα πού ςεύρουν 
πώς άπ’ αυτή θά έμπη ό βασιλιάς γιά νά τους πάρη πίσω τήν IIόλη. .Μά όταν 
είναι τό θέλημα τού θεού, θά κατεβή ό άγγελος στή σπηλιά καί θά τόν ςεμαρ- 
μαρώση, καί θά τού δώση στό χέρι πάλι τό σπαθί, πού είχε στή μάχη. Καί Οά 
σηκωθή ό βασιλιάς, καί Οά μπη στην Πόλη άπό τή Χρυσόπορτα, καί κυνη
γώντας μέ τά φουσσάτα του τούς Τούρκους, Οά τούς διώςη ώς τήν Κόκκινη 
Μηλιά. Καί θά γίνη μεγάλος σκοτωμός, πού θά κολυμπήση τό μουσκάρι στό

“Ιμ"' ^  Ι,Λ,ν^ .
5. Η «ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΧΣΤΑΧΤΙΧΟΤΓΙΟΛΕΩΣ»

(Βασική Βιβλιοθήκη «Άετοΰ» τ. 1, BvZxpxrti) Ποίησιζ, έπιμέλεια Γ. Θ. Ζο>ρα, σ. 177- 
197. Έ κει τό ποίημα άναδημοσιεύεται άπό τήν έκδοση του E m . Legrand, Bihliolhi·- 

vuteaire, τ. 1, Paris 1880, σ. 169-202)
V°>

que grecgue fvi
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ρηνοςΛ^της Κωνσταντινουπόλεως. Ήχμαλωτίσθη δέ υπό των Τού£κω*>/0ι;
', ήμέρα Τρίτη, ώρα πρώτ*^ της ημέρας. Λόγος θρη- ^ 'έτει ,αυνγ', μηνί μα{ω κθ' 

νητικός καί θλιβερός καί πολλά πονετικός καί άναστεναγμένος περί τής Κων- r , 
σταντινουπόλεως, καί εις τόν βασιλέα, καί περί τά μοναστήρια καί των άγ 
λειψάνων, ρητόρων, ψαλτών, ύμνοποιών, διδασκάλων καί άρχόντων, καί π ε ρ ί ^ 5 
της συμφοράς καί αιχμαλωσίας, όπου έσυνέβη τής ταπεινής τής Πόλης, "καί 
περί των αύθεντών τής Φραγκίας καί 8λα τά κουμμούνια* άρχομένου άπό τό 
παρόν, Φραζζέζους, Άγγλέζους, Πορτουγαλέζους, Σπάνια,^Κατελάνους, Ταλιά- 
νους, Άλαμάνους, Ούγγάρους, Ρωμάνους, Βενετικούς, Γενόυβήσους, Σέρβους,
Βλάχους,/Βουλγάρους καί τά εξής, τά όποΐα ρήματα γράφσυνται διά στίχου.

c & * > m ................................................ώ ρ »  · · -
Ν« ’χεν άστράψειν ουρανός, νά ’χε καγην η ώρα·  ̂ ^  y '
ήλιος, σελήνη μηδαμού νά μ* είχαν άνατείλει , ^

11. *Αρ(φνητος' άμέτρητος, αναρίθμητος.
12. Χρυσόπορτα' ή Χρυσή Πύλη, άπό όπου έμπαιναν στήν ΙΙύλη» κατά τήν άκμή τής 

αύτοκρατορίας, οί νικηφόροι βασιλείς. Ά πό έκεϊ μπήκαν καί οί "Ελληνες στις 25 'Ιουλίου 
1261, όταν μέ άρχηγό τόν 'Αλέξιο Στρατηγόπουλο άνακατέλαβαν τήν ΙΙόλη άπο τους Φράγ- 
κους. Πιθανόν ή Χρυσή Πύλη βρισκόταν προς τό Έπταπύργιο καί είναι ή σημερινή Καπαλύ 
-κάπου (κλειστή πύλη)' βλ. Ν . Γ . Π ολίτη , Παραδόσεις, Β' σ. 669.

λ
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και τέτοια μέρα μελάνη να μ st/εν ξημερώσει. 
Εις του Μαΐου του μηνάς, ’ς τάς είκοσι εννέα,Λ 12l\£D \ \) \Μ  χ \^  £Μ  Τρίτην ημέραν δολερήν 13 14 ~ού αύθέντευεν δ “Αρης, | \

^ ( -ι \ ’ ^ “ έκείν’ ή ώρα ή βαρεά, ή στιγμή του πλανήτου,--^ V\ £V3o ?>
φούσκωσις ’Ανατολής ,4, έτήρασι τήν Πόλιν, 

οί Τοΰρκοι, σκύλοι άσεβεΐς — ώ συμφορά μεγάλη !
125 'Όποιος έναι χριστιανός, την Πόλιν άς τήν κλαύση. 

Λέγουν: «Οί Τούρκοι έσέβησαν εις τήν αγίαν Πόλιν. 
καί τρέχουν καί κουρσεύουν την πεζοί καί καβαλλάροι, 
τήν Πόλιν τήν θεόκτιστον». Καί τις νά τό πιστεύση; 
Έ γώ  απιστώ το, φίλε μου, τό δολερόν μανδάτον.

280 *Έδε μανδάτον θλιβερόν πού θέλει πά ’ς τον πάπαν,

\ΞΧ
V  ό
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T o r j K z ^ ,
τήν κορυφήν των χριστιανών, μέσα ’ς τον άγιον Πέτρον, 
γαρδιναλίους δώδεκα καί άλλους έβδομήντα.
Πώς νά τό πιάση ή έκκλησιά, ή συμβουλή της Ρώμης, 
καί πώς νά τό συλλογισθούν της Δύσης οί αύθέντες,

285 ρηγάδες, κοντοί τρρίγκηποι, δουκάδες, καβαλλάροι, 
πώς νά τό συ^ίτρησετε, νά τό συλλογισθητε, 
τό δολερόν καί σκοτεινόν της Πόλης τό μανδάτον;
ΤΗλθε καιρός τών χριστιανών, Λατίνων καί Ρωμαίων, 
Ρούσων καί Βλάχων καί Ούγγρών, Σέρβων καί ’Αλαμάνων, 

290 δλοι νά όμονοιάσουσιν, νά γένουσι τό ενα, 
καί νά όμοφωνήσουσιν οί χριστιανοί τε όλοι, 
καί νά σηκώσουν τον σταυρόν, τού Χριστού τό σημάδιν, 
μέ λιτανείες, δέησες, προσευχές καί δακρύων, 
καί νά παρακαλέσουσιν έςόχως τήν κυρίαν,

295 νά δεηθη προς κύριον τού νά μάς δώση νΐκος.

►

"Ας έλθω εις προκείμενον της ταπεινής της Πόλης, 
τον Τούρκον τον παράνομον έβγάλετε *κ τήν Δύσιν 
τινάς άγάπ*ην μετ’ αύτόν μή βουληθη νά ποίση *

460 μέ τήν άγάπην εφαγε τον κόσμον όπου ’ρίζει.
Λοιπόν αν τον άφήσετε μόνον καί δύο χρόνους 1S 
εις τήν Κωνσταντινούπολή νά περιανασάνη,

13. Δολερός' ταλαίπωρος, δόλιος.
14. *0 Σάβας, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, Άθήναι 1869, σ. 1, διορθώνει οί φονσταις 

τής *Ανατολής.
15. Τό χωρίο αυτό μάς κάνει νά υποθέσουμε ότιτό ποίημα γράφηκε άμέσως μετά τήν 

άλωση της Πόλης.
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όμνέω σας, είς τον Θεόν, όλους μας θέλει φάγει.

ItaY κ \ ν
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"Αν θέλετε να βγάλετε τον Τούρκον άφ' τήν Δύσιν, 
τόν πρώτον των Χριστιανών ποίσετε αρχηγόν σας, 
καί να όμοφωνήσουσιν αί γλώσσαι των Λατίνων, 
τον πάπα 8ε τόν άγιον να στήσετε κεφάλιν, 
και τον σταυρόν νά βάλετε σημάδι ’ς τ ' άρματά σας. 
'Αγαπημένα, σπλαχνικά δλοι νά 'σθε τό ένα, 
ομόφωνοι, όμόψυχοι, ομόφυλοι οί πάντες, 
τήν Δύσιν δλην έχετε σάν ζώσμα 16 ίδικόν σας.
Τούτο σάς λέγω άληθινά, πιστεύσατε τόν λόγον,
δτι του νά περάσετε τόν Ντούναβην έδώθεν,
τής Δύσης οί χριστιανοί είς μιάν νά προσκυνήσουν. ·
Τούτο σάς λέγω, αύθέντες μου, άλλου μή πέση ό νους σας, 
τό πέρασμά σας νά γενή μέσον τού Μεντοβόρου 17, 
νά 'λθετε τόν Όβόμπριδον 18, περάσετε τά Σκόπια, 
έχετε 8k καί Καστοριάν καί δλην τήν 'Αχρίδα, 
έχετε δέ τήν Βουλγαριάν καί τήν Αρβανιτιάν.
Οί Βλάχοι οί άνδρικώτατοι μετά Μπόσνιμ 19 καί άλλων, 
ή Σαλονίκη πάραυτα ένι προσκυνημένοι 20, 
αί Σέρρες, τό Δεμότειχον, ή Βέργοια καί τά Σέρβια, 
τό νά ίδούσι τόν σταυρόν, ολα σάς προσκυνούσι* 
τού Στίνι 21 ό τόπος πάραυτα, ό Γρεβενός 'ς τήν ώρα, 
νά προσκυνήσουν τόν σταυρόν, χωρίς τίνος έμπόδου* 
τά Τρίκκαλα μέ τήν Βλαχιάν, Λάρισος καί Φανάρι, 
τά Φέρσαλα, ό Δομοκός, Ζητούνι, Λιβαδεία, 
τό νά ίδούσι τόν σταυρόν, 'ς τήν ώραν προσκυνούσιν* 
Ελλάδα, Πάτρα, * Αγραφα, Βελούχιν καί Πριστόλιο 22, 
'Αθήνα, Θήβα, Μέγαρα, Σάλων’, αΰτ’ άλλα 23 ολα,
"Αρτα καί τά Γιάννινα, ολον τό Δεσποτάτου, 
τήν ώραν ένι 'ς τόν σταυρόν τά χέρια των δεμένα.

16. Ζώ σμα  ή ζώ μα’ ζώνη ή γενικά ένδυμα.
17. *0 ΣάΟας, ένθ* άν. σ. 2, διορθώνει μ ε τ  οπώραν.
18. *0 ΣάΟας διορθώνει Νοέμβριον.
19. Διάβαζε Μποσνίων (διόρθωση Σάθα).
20. 'Ο  ΣάΟας διορθώνει προακννημένη.
21. Διάβαζε Σ τ ίπ ι* πρβλ. καί στίχο 764. Σ τίπ ' πόλη της Γιουγκοσλαβίας 70 χλμ. ΝΑ. 

των Σκοπίων.
22. Διάβαζε ΙΙρω τόλιο  (τό)* πρβλ. καί στίχο 770. Πιθανόν πρόκειται γιά λάθος. Δέν 

μπορούμε νά ταυτίσουμε τήν πόλη αύτή.
23. ‘Ο ΣάΟας διορθώνει Σάλωνα  τ* άλλα.
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985 Έξεύρετε, αύθέντες μου, τές χώρες όπου είπα 
δλες τές είδα, έπάτησα πεζός καί καβαλλάρης* 
διά τούτο τές έσύνθεσα μέ θρήνον διά στίχου, 
διά τούτο ταΰτα έγραψα καί άνεσκέπασά τα 24,
νά τά διαβάση όπώχει νού καί νά μέτρα τά πάντα. 
· · · · · · # · · « · · · · · * ·  + **  · (
Λοιπόν, παρακαλώ σας το καί συμβουλεύω σάς το, 
δλοι σας μεταγράψετε τό ποίημά μου τούτο,

1010 καί νά τοt άποστείλετε εις τής Φραγκιάς τά μέρη, 
εις χείρας τε τών αύθεντών, ρηγάδων, αύθεντάδων* 
διατί θαρρώ εις τον Θεόν νά *ναιν διά τό συμφέρον, 
διά καλόν τών χριστιανών, μικρών τε καί μεγάλων. 
ΤΩ Κωνσταντίνε βασιλεύ, τι νά *ναιν άπό σέναν;

1015 Λέγουν δτι άπέθανες έπάνω *ς τό σπαθίν σου,
ήκουσα πάλιν νά λέγουσιν καί είσαι κεκρυμμένος 
υπό χειρός τε πανσθενούς δεξιάς τού κυρίου* 
μακάρι νά *σαι ζωντανός, σάν είσαι άποθαμμένος 1 
Τώρα σκεπάζω τ* δνομα καί κρύβω τ* δνομά μου, 

1020 νά μή τό ξεύρουν οί πολλοί τις ό τά τοιαύτα γράψας.

6. ΤΟ «ΑΝΑΚΑΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΗΣ»
(Κριτική έκδοση μέ εισαγωγή, σχόλια καί γλωσσάριο άπό τόν καθηγητή * Εμμανουήλ  
Κριαρά, Θεσσαλονίκη 1956)

1 Θρήνος, κλαυμός καί όδυρμός καί στεναγμός καί λύπη, 
θλίψις άπαραμύθητος έπεσεν τοίς Ρωμαίοις.

* Έχάσασιν τό σπίτιν τους, τήν Πόλην την άγια,
τό θάρρος καί τό καύχημα καί τήν άπαντοχήν 25 τους.

—«Στάσου, καράβι, νά χαρής, πάλι νά σέ ρωτήσω:
Ε κ ε ί *λαχε ό βασιλεύς, ό κύρης Κωνσταντίνος, 
δ φρένιμος, ό δυνατός, ό περισσά άνδρειωμένος, 
δ πράγος, δ καλόλογος, ή φήμη τών Ρωμαίων;»

20 —«Ε κεί *λαχεν δ Δράγασης 26 δ κακομοιρασμένος.
Σάν είδεν τ ’ άνομα σκυλιά κ’ έχάλασαν τούς τοίχους

24. 9 Ανεαχετιάζω' φοτνερώνω, άποκαλύπτω.
25. 9Α παντοχή' έλπίδα.
26. Δράγασης ή πιό συνηθισμένα Δραγάσης καί Δραγάτσης* έπωνυμία του τελευταίου 

αύτοκράτορα του Βυζαντίου. Κατά τόν G. Ostrogorsky ή μητέρα του Κωνσταντίνου 'Ελέ
νη καταγόταν άπό τήν άρχοντική σέρβική οικογένεια τών DragaS.
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κ* έτρέξoccrtv κ* έμπήκασιν πεζοί και κχβαλλάροι 
κ* έκόπταν τούς χριστιανούς ώς χόρτο στο λιβάδιν, 
βαρ:ά-βαριά ’ναστέναξεν μετά κλαυθμού καί είπε:

25 «Έλέησον ! ,.ράγμα τύ θωρούν τά δολερά μου μάτια ! 
Πώς έχω μάτια καί θωρώ ! Πώς έχω φώς καί βλέπω ! 
Πώς έχω νουν καί πορπατώ στόν ατυχον τον κόσμον ! 
Θωρώ, οί Τούρκοι ’νέβησαν εις τήν αγίαν Πόλην 
καί τώρα άφανίζουσιν έμέν καί τύν λαόν μου».

30 Έβίγλισεν 27 ό ταπεινός δεξιά καί αριστερά του*
θωρεΐ, φεύγουν οί Κρητικοί 28 29, φεύγουν οί Γενουβήσοι *·· 
φεύγουσιν οί Βενέτικοι κ* έκεΐνος άπομένει.
Έλάλησεν ό ταπεινός με τά καμένα 30 χείλη:
—«Έσεΐς, παιδιά μου, φεύγετε, πάτε νά γλυτωθήτε*

35 κ’ έμέναν πού μ* άφήνετε τόν κακομοιρασμένο;
Άφήνετέ με στα σκυλιά κ* εις τού θεριού τό στόμα. 
Κόψετε τό κεφάλιν μου, χριστιανοί Ρωμαίοι 31 * 
έπάρετέ το, Κρητικοί, βαστάτε το στην Κρήτην, 
νά τό ιδούν οί Κρητικοί νά καρδιοπονέσουν

'Ήλιε μου, άνάτειλε παντού, σ’ ούλον τόν κόσμον φέγγε 
κ* έκτεινε τάς άκτΐνας σου σ’ δλην τήν οικουμένη 
κ* εις τήν'Κωνσταντινόπολην, τήν πρώην φουμισμένην 

60 καί τώρα τήν Τουρκόπολην, δέν_ πρέπει πιο νά φέγγης. 
Ά λλ’ ούδέ τάς άκτινας σου πρέπει εκεί νά στέλλης 
νά βλέπουν τ ’ άνομα σκυλιά τές άνομίες νά κάμνουν, 
νά ποίσου στάβλους έκκλησιές, νά καίουν τάς εικόνας, 
νά σχίζουν, νά καταπατούν τά ’λόχρουσα βαγγέλια,

65 νά καθυβρίζουν τούς σταυρούς, νά τούς κατατσακίζουν, 
νά παίρνουσιν τ ’ άσήμια τους καί τά μαργαριτάρια 
καί τών άγιων τά λείψανα τά μοσχομυρισμένα 
νά καίουν, ν’ άφανίζουσιν, στήν θάλασσα νά ρίπτουν, 
νά παίρνουν τά λιθάρια των καί τήν εύκόσμησίν των

27. Β ιγλίζω ' ρίχνω βλέμματα, παρατηρώ.
28. Στήν άμυνα της Πόλης πήραν μέρος καί πολέμησαν ήρωί'κά καί τά πληρώματα 3-4 

κρητικών καραβιών, πού βρέθηκαν έκει. Τά κρητικά αύτά καράβια κατόρθωσαν νά διαφύ
γουν καί νά μεταδώσουν τό θλιβερό μήνυμα στό ‘Αρχιπέλαγος καί στήν Κρήτη.

29. ‘Αναφέρεται στίς ένισχύσεις της Δύσης πού πολεμούσαν μέ άρχηγό τόν ‘Ιωάννη 
Τουστινιάνη. Μερικά ξένα πλοία διέφυγαν.

30. Καμένα* θλιμμένα.
31. Πρβλ. καί Δούκα, έκδοση Βόννης, σ. 286-287.
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70 καί στ* άγια δισκοπότηρα κούπες κρασί νά πίνουν.

\Αρα έβλεπεν ό άγγελος, ώς ήτον τεταγμένος; 
δστις καί εταξεν ποτέ του πάλαι νεανίσκου;
ΕΙπεν γάρ «ούκ έςέρχομαι έως δτου νά έλθης» 32.

11 5 Ό  νεανίας έρχεται, ό άγγελος άπήλθεν*
ούχί έκεΐνος ό ποτέ παίδας των έκτιτόρων, 
άλλ’ άλλος παίδας έφθασε, πρόδρομος ’Αντίχριστου 33, 
καί άγγελοι καί άγιοι πλέον ού βοηθούσι.

Η
&

rv&V7* Η (cM0X0 AIA E a l ΤΙ* ΛΛΩΣΕΙυ ΤΟΥ ΜΛΤΗΛΙΟΙ* ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ^  ^
Χ̂ (Ρ. M igne, Patrologia Graeca, τ. 160, στ. 1059-1070, καί «Βασική Βιβλιοθήκη», τ.

4, σ. 87-92)

στ. 1064 Ού γάρ ούδ’ έλπίς ήμϊν λοιπόν ούδενός τεύξεσθαι χρηστοτέρου. Οΰτω 
τα Χριστιανών άγαν νοσεί, δτι το Χριστιανών δνομα .περικείμενοι, την του 
ονόματος παντάπασιν ήρνηνταί δύναμιν, εκείνα πάντα τολμώντες ά τήν του 
Θεού κινεί άγανάκτησιν, ίνα, δν εύεργετούντα καί ποικίλως θεραπεύοντα, ούκ 
έπέγνωσαν34, τούτον δίκας είσπραττόμενον35 έπιγνοϊεν, ών άμεταμελήτως 
πλημμελοΰντες ούκ έπεστρέφοντο* ούδ* έν τώ μαστίζειν πατρικώς τού λυσι
τελούς άφιστάμενον* δς δη καθόλου λόγος, πάσης μάστιγος κινουμένης, θεό
θεν, ή περιαιρούσης τήν κακίαν, ή τούς πλημμελούντας έπανορθούσης τε καί 
άνακτωμένης. Καίτοι ούδέ μαστιζόμενοι οί πλείονες, ούχ αίρούνται σωφρο- 
νέστεροι γενέσθαι, καθάπαξ έαυτού 36 τώ τού πάθους άνιάτω έκδεδωκότες. 
Διό καί τών τοιούτων έστιν όσημέραι, καί τοσούτων πειράσθαι δεινών.

8. Η «ΜΟΝΟΔΙΑ ΚΥΡΌΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ TOY ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΙ* ΔΥΣΤΥΧΕΙ ΚΩΝΣΤΑΝ-
ΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ»
(Ρ. M igne , Patrologia Graeca, τ. 161, στ. 1131-1142, καί «Βασική Βιβλιοθήκη», τ .
4, σ. 106-144)

στ. 1137 *Άγε δη λοιπόν, ώ δυστυχείς'Έλληνες, εις τοσοΰτον δεινών κατηγμένοι,
ήμάς αύτούς θρηνήσωμεν, εί δοκεΐ, τούς ζώντας.....  ΤΩ σχέτλιοι νέοι, τις ήμΐν

στ. 1138 χαριεΐται 37 κατωρθωκόσιν, ή παιδεύσει καλώς/ποιών άμελούντας; Ό  γάρ

32. Άναφέρεται στή λαϊκή παράδοση, σύμφωνα μέ τήν όποια ένας άγγελος θά φύλαγε 
τήν 'Αγία Σοφία, ώσπου νά έλθη κάποιος νέος, απόγονος τών Ιδρυτών του ναοΰ, νά τόν άντι- 
καταστήση.

33. Ό  Μεχμέτ Β \
34. Έ πιγιγνώ σκω ' βλέπω, διακρίνω, άναγνωρίζω, έκτιμώ.
35. Δίκας εισπράττομαι' τιμωρώ.

' 36. Διάβαζε μάλλον εαυτούς.
37. Χαρίζομαι τ ιν ϊ  λέγω ή κάνω κάτι εύχάριστο σέ κάποιον, δείχνω εύνοια.
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κοινός ήμών προμηθεύς άπώλετο φευ I Άλόγοις πάντως έπιτηδεύμασι χρώμενόι, 
τόν έξης μοχθηρώς διανύσομεν βίον, έρέται τινές ίντες ή σκαπανείς καί βήτες.
ΤΩ παΐδες άθλιοι, οί τε νυν βντες καί έσόμενοι, τις υμάς θρέψει καί παιδαγωγή
σει, καί τό δέον διδάξει τής κοινής τροφού καί διδασκάλου φθαρείσης; Συβώ- 

πάντως έσεσθε καί βουκόλοι, καί πέτρας καί όρη καί κρημνούς Ιξετε πόλιν.

στ. 1139

V \^ U 0

στ. 1141

ται 38

ΤΩ 'Ρώμη θεία, τί ποτέ δράσεις, τής θυγατρός γενομένης δούλης; ΤΩ μα- 
καριώτατε πάτερ *·, πώς οϊση τηλικουτον κακόν; ΤΩ καί συ, θειότατε πάτερ, 
πολιέ καί τάς τρίχας καί τάς φρένας, ποιμήν τής ούκέτ’ ούσης, πώς χρήση 
σαυτώ τής φήμης έλθούσης* ή που γόον βρνιθος οίκτράς άηδους ούχ ήσεις, 
άλλ* όξυτόνους μέν ώδάς θρηνήσεις, χειρόπληκτοι δ’ έν στέρνοις πεσουνται 
δούποι καί πολιάς άμύγματα χαίτας;

ΤΩ Πελοπόννησος δυστυχής, νυν σύν τοις δυσίν αύταδέλφοις του κλεινού 
βασιλέως 38 39 40 θρηνήσετε καί πέμψετε κοπετούς, αίμα μάλλον, άλλ* ού δάκρυον 
έκ τών όμμάτων έκπέμποντες, τής βασιλίδος φθαρείσης καί περί ύμών ούκ 
έ'χοντες έλπίζειν ούδέν καλόν.

ΤΩ θειοτάτη καί μεγίστη πόλις τών Ενετών, τί δράσετε, νυν τής άδελφής 
καί φίλης ύμών φθαρείσης; Που νυν αί τριήρεις ύμών καί νήες τόν Ευξεινον 
είσπλέουσαι πόντον προσορμιοΰνται, φιλοφρονηθήσονται δέ παρά τίνων ώσπερ 
προσήκεν; Άπότροπος πάντως ό λιμήν ύμιν έσται καί Σκύλλα καί Χάρυβδις.

ΤΩ φίλοι Κρήτες, τί πάθωμεν νυν, τής πίκρας όρφανίας έπεισελθούσης 
ήμιν;Τύψομεν ή που τα στήθη, καί ξανουμεν τάς παρειάς, καί τά σπλάγχνα τη 
θλίψει δράσομεν άηδίας μεστά καί τόν πάντα χρόνον διάξομεν ως τινες ήμιθα- 
νεΐς, έλκοντες βίον οδυνηρόν καί θανάτου μηδέν διαφέροντα. 

· · · · · · · · * · · · · · · · · * · · · · · · · · · · · · · # ·
Νυν θρηνήσουσιν ’Ιταλοί, νυν οί Κελτοί κλαύσουσι, νυν Γαλάται καί Βρε

τανοί, νυν Γερμανοί καί Ίλλυριοί καί Θράκες καί Παίονες, νυν *Ίβηρες άνοι- 
μώξουσι, νυν Ινδοί σκυθρωπάσουσι* νυν γένος άπαν καί ήλικία πάσα καί νή
σοι καί ήπειροι κατακόψονται.* ~ σοι και ήπειροι κατακόψονται. ' \

.................

9. ISIDORUS, CARDINALIS RUTHENUS, EPISCOPUS SABINENSIS, LEGATUS ΡΟΝΤΙ- 
FICIS, UNIVERSIS CHRISTI FIDELIBUS
(Ρ . M igne, Patrologia Graeca, τ. 159, στ. 953-956)

στ. 953 Audite, omnes gentes, audite et auribus percipite, qui habitatis 
o rb e m .......................... ............................................................................

38. Συβώ της' χοιροβοσκός.
39. ’Απευθύνεται στόν πάπα.
40. Άναφέρεται στούς δεσπότες του Μορέως Θωμά καί Δημήτριο Παλαιολόγο, άδελ- 

φούς του τελευταίου αύτοκράτορα του Βυζαντίου.
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στ. 956 Illis atrocissimis rebus non content us callidissimus et cruentissim us 
Mahometus, Christicolarum summus inimicus, ad ulteriora se extendit: 
et triremes inter magnas et parvas jam  centum sepluaginta praepara- 
vit, et ad mare Aegaeum misit ad insulas (Xcladas sibi subjiciendas.

Kxinde se praeparat rum infinito exercilu ad Ires urbes nolabilcs 
et potentes prope Danubium silas transm igrarc, casque expugnare: 
unam quam Periston nuncupamus, alteram  Korabium, tertiam  Belo- 
gradum 4l, intendens post totam  percurrere I 'ngariam , eam que spoliare, 
devastare, conterere: u t neminein retro se d im itta t imped ire ad alia loca 
proficisci volentem. Quin etiam ad Italiam  quam citius transm igrare con- 
tendit, praeparare quoque conatur galeas magnas et parvas trecentas, 
naves magnas viginti, pedestrium  et equestrium  exercituum  ultra  cen
tum millia: et sic a Dyrrhaehio Brundusium transire contendit, quae 
civitas sita est in regno Apuliae.

Quapropter. deprecor, exoro atque exhortor vos omnes Christico- 
las, ut zelo fidei et Christianae religionis pro vestra libertate gladio ac- 
cingamini contra tarn diros hostes divini cultus, et omnis sanctim oniae, 
et vitae moralis: et primo quidem abjicientes omnem dissensionem a t 
que aemulationem, rem ittentes invicem offensas, sicut et Christus do- 
navit omnibus, pacem et unionem summopere in ter vos am plectam ini: 
u t uniti et fortiores inde effecti, confidentes, in adjutorio  Altissimi (cu- 
jus est victoria et bellum, non m ultitudinis) ipsum Satanam  cum satelli- 
tibus suis sub pedibus vestris conterere v a l e a t i s ....................................

10. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΓ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΟΓΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ FOSCARI
(Ελληνική μετάφραση του άποσπάσματος άπύ τον καθηγητή Μ. Μανούσαχα, Εκκλή
σεις (1453-1535) των Ελλήνων λογιών πρύς τούς ήγεμόνες της Εύρώπης για τήν α
πελευθέρωση της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1965, σ. 10-11) IPV

Τώρα μπορώ νά έπικαλεστώ έλεύθερα βοήθεια οχι για της πατρίδας μου, γ  ̂ S o /O  ^  
οχι για της πόλης μου τή σωτηρία, άλλα γιά τήν προστασία δλων, για τήν τιμή -fyjy  
των Χριστιανών. Θά μπορούσα έδώ νά εκθέσω έκτενώς πόσο μεγάλος κίνδυ- >0<j/)J£Qh
νος άπειλεΐ τήν ’Ιταλία, γιά νά μήν πώ καί τις άλλες χώρες, αν δεν άνακοπή 
ή ορμή τού άνήμερου βαρβάρου. ’Αλλά δε μού διαφεύγει πώς οί σκέψεις αυ
τές είναι γνωστές στή Γερουσία σας πιο πολύ παρά σ’ έμένα. Καί έτσι τό γράμ
μα μου θά φτάση γρήγορα στο τέλος του. 'Ένα μονάχα θά πώ σύντομα. Α να γ
καστικά θά συμβή τό ένα άπό τά δύο: "Η ή 'Γψηλότητά σου, μαζί μέ τούς Χρι- ^  
στιανούς ήγεμόνες, θά καταστείλη καί θά συντρίψη τή μανία, γιά νά μήν πώ y< k? &  tz& f v q

41. Το σημερινό Βελιγράδι, πρωτεύουσα της Γιουγκοσλαβίας.
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τή λύσσα, τού βαρβάρου, τώρα στήν ’αρχή της, όχι μόνο όργανο^νοντας τήν 
άμυνα, μά καί τήν έπίθεση κατά τού έχθρού* ή έκεινος, μόλις γίνη κύριος τής 
υπόλοιπης Ελλάδας, πού τιόρα βρίοκεται στήν κυριαρχία μας, καί όλων των 
νησιών μας, καί άκόμη της Παννονίας καί τού ’Ιλλυρικού, τότε θά φέρη καί 
την Ιταλία στον έσχατο κίνδυνο. Δεν υπάρχει όμο>ς κανείς πού νά μήν έλπίση 
πώς οί Χριστιανοί ήγεμόνες θ’ άναλάβουν μέ τή μεγαλύτερη ευκολία αυτόν 
τόν άγώνα, άφού είναι τέτοιες οί περιστάσεις, τόσο δύσκολες, τόσο σοβαρές, 
τόσο έξαιρετικές, άφού πρόκειται γιά τήν κοινή σωτηρία, γιά τή χριστιανική 
θρησκεία, γιά τή δόξα τού Χριστού. Προπαντός όμως, αν προσκληθούν άπό 
τήν Ύψηλότητά σου καί άπό τή Γερουσία σας, πού έχει τόσο μεγάλο κύρος.
Γιά όλα αυτά σέ προτρέπω, δοξασμένε καί εκλαμπρότατε 'Ηγεμόνα, καί μέ>ρ , 
όσες μπορώ παρακλήσεις σέ ικετεύω, σέ έκλιπαρώ, σέ έξορκίζω, άφού έ π ί ! ΐ ^  
τέλους διευθετηθούν τά πράγματα τής ’Ιταλίας καί άφού τεθή τέρμα στο 
πολέμους, στούς όποιους έσεΐς, οί χριστιανοί ήγεμόνες, έχετε έπιδοθή μέ τόση 

\  ν)>^αν α̂’ ° ένας ^ναντ ο̂ν τ °υ άλλου, νά στρέψης τά βλέμματά σου πρός τά ζητή-ζ'ι Π * »
AX)V^^  ματα εκείνα πού είναι τά σπουδαιότερα καί νά προσέξης τό μανιασμένο έχθρό, ^  * f f i  

πού περιτριγυρίζει τά σύνορα τών Χριστιανών καί καταστρέφει άλύπητα τά 
πάντα. Γιά ποιο λόγο νομίζεις πώς αύτός άπόκτησε τόση αύθάδεια; ’Ακριβώς 
γιατί ήξερε πώς οί Χριστιανοί ήγεμόνες κάνουν πολέμους άναμεταξύ των, 
πώς τά χέρια μας έχουν βαφή μέ τό αίμα τών δικών μας, πώς τά όπλα μας 
έχουν μιανθή μέ αίμα χριστιανικό. Αυτό είναι πού τον κάνει νά τολμά. Σ ’ αυτό 
στηριζόμενος πολιόρκησε πριν άπό λίγο τήν πρωτεύουσα τού Βυζαντίου, τήν 
κυρίευσε, τή λεηλάτησε, τήν άφάνισε. Γιατί, άν καταλάβαινε πώς έμεις, Αφή
νοντας τις έχθροπάθειες, όπως ταιριάζει σέ Χριστιανούς ήγεμόνες, είμαστε 
σύμφωνοι καί μονοιασμένοι γιά τήν έξάπλωση της χριστιανικής θρησκείας, 
πίστεψέ με, 6χι μονάχα δεν θά επιζητούσε τά ξένα, άλλά θά θεωρούσε μέγιστο 
δώρο τό νά μπορή νά κρατιέται μέσα στά δικά του σύνορα. Εμπρός λοιπόν, 
δοξασμένε 'Ηγεμόνα, σηκώσου, σηκώσου έπί τέλους, καί, σβήνοντας τά άμοι- (\  ̂ Ι/ι
βαια μισητών Χριστιανών,...παρακίνησε, προκάλεσε, προσέλκυσε, γιά νά,.,β Φ()ογ λ]  
άφανιστή ό έχθρός της χριστιανικής πίστης καί γιά ν’ άνακτηθή ή Πόλη,... πριν » r 
οί βάρβαροι κυριεύσουν καί τήν Πελοπόννησο. Τίποτε δέ θά μπορούσες νά κάμης 
ώφελιμώτερο γιά τό κράτος σου, χρησιμώτερο γιά τήν ’Ιταλία καί όλα τά 
χριστιανικά κράτη, πιό εύάρεστο στό Θεό, τίποτε πού νά δώση στό όνομά σου 
περισσότερη δόξα........................................................................................................

11. ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΟΤΛΛΟΤ-ΤΑΡΧΑΝΙΩΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΟΛΟ ΙΓ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 
(Λ Ι. Perosa , Michaelis Marulli Carmina, Turici 1951, σ. 98-100)

Ad Carolum Regem Franciae
Invicte, Magni, rex, Caroli genus,
Quern tot virorum, tot superum piae
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Sortes iacentis vindicemque 
Iustitiae fideique poscunt,

5 Quem moesta tellus Ausonis 42 hinc vocat, 
Illinc solutis Graecia crinibus,

Et quicquid immanis profanat 
Turca Asiae Syriaeque pinguis —

Olim virorum patria et artium 
10 Sedesque vera ac relligio deum,

Nunc Christianae servitutis
Dedecus obprobriumque turpe —:

Quid coelitum ultro fata vocantia 
Morare segnis? non ideo tibi 

15 Victoriarum tot repente
Di facilem tribuere palmam,

Primisque in annis et puero et patris 
Favore casso tot populos feroa,

Adusque pugnaces Britannos 
20 Alpibus Allobrogum ab nivosis,

Iussere victos tendere brachia:
Si te decori gloria splendidi

Nil tangit immensumque in aevum 
Nomina per populos itura,

25 At supplicantum tot miserae exulum 
Sordesque tangant et lacrimae piae,

At Christianorum relicta 
Ossa tot, heu, canibus lupisque,

Foedieque tangat relligio modis 
30 Spurcata Christi, sospite Galliae 

Rectore te nobis potentis,
Cuius avum proavumque clara

Virtue furentem barbariem unice 
Et Sarracenos contudit impetus,

42. 'A n b  rb A uson ia-ae* Αύσονία, ή Κάτω Ιταλία  καί ποιητικά όλόκληρη ή Ιταλία.
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35 Cum, saeva tempestas repente
Missa quasi illuviesque campis,

Non occupatae finibus Africae 
Contenti, Hiberi non opibus soli,

Sperare iara Gallos et ipsum 
40 Ausi animis Rhodanum superbis

Sed nec bonorum tunc superum favor 
Desideratus, nec tibi tam pia 

In bella! eunti defuturus,
Carle: moras modo mitte inertis,

45 Occasionem et, quam tribuunt, cape,
Aeque nocentis, dissimiles licet,

Gnarus, patrantem, quique, possit 
Cum, scelus haud prohibet patrari.

12. Η ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ TOT MAPKOT ΜΟΤΣΟΤΡΟΤ
(Γ . Μ . Σηφάκη, Μάρκου Μουσούρου του Κρητός ποίημα είς τόν Πλάτωνα, «Κρητικά 
Χρονικά», τ. 8 (1954) σ. 366-388)

Ε ί ς  Π λ ά τ ω ν α

Θειε Πλάτων, ξυνοπαδέ θεοΐς καί δαίμοσιν ήρως 
Πασσυδίη μεγάλω Ζηνι παρεσπομένοις,

'Άρμα κατ’ ούρανόν εύρύν άελλοπόδων 6τε πώλων 
Κείνος έλ$ πτηνω δίφρφ έφεζόμενος,

5 Εί δ* άγε νυν κατάβηθι λιπών χορόν ούρανιώνων 
Έ ς  γαν ψυχοφυών είρεσίη πτερύγων 

Καί λάζευ τόδε τεύχος 43 44, δ σωκρατικήν όαριστύν 
Ά μφ ίς έχει καί σης κεδνά γένεθλα φρενός

\  Τάς γε λαβών άφίκοιο πδλιν βασιληίδα πασέων,
30  Ό σσας ούρανόθεν δέρκεται ήέλιος,

J 'Ρώμην έπτάλοφον γαίης κράτος αίέν Ιχουσαν,
ΤΗς διά μεσσατίης Θύμβρις 45 έλισσόμενος

43. Υπαινίσσεται τή νίκη των Γάλλων μέ τόν Κάρολο Martel έναντίον των ’Αράβων 
του Abd-el-Rahman τόν Όκτώβριο του 732 στά περίχωρα  του Poitiers.

44. Εννοεί τήν πρώτη έκδοση των έργων του Πλάτωνος στά 1513 άπό τόν *Άλδο 
Μανούτιο.

45. Θύμβρις* ό ποταμός Τίβερις.
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Κοίρανος έσπερίων ποταμών κερατηφόρος είσιν 
Ούθαρ πιαίνων βώλακος Αύσονιης.

35 Έλθών 8’ ού Σικελών όλοόφρονα κειθι τύραννον 
Ώμοφάγον, Σκύλλης λευγαλέης τρόφιμον, 

'Τβριστήν Μουσέων Διονύσιον 46, άλλά γε δήεις, 
ω τόθ* όμοϊον ίδεΐν φώτα μάτην έπόθεις, 

Άμφότερον σοφίης τε πρόμον καί ποιμένα λαών,
40 Όππόσοι Εύρώπην ναιετάουσιν δλην*

Λαυριάδην έρατης Φλωρεντίδος άστέρα πάτρης 
Λαμπρόν, άτάρ Μεδίκων τών όνομαστοτάτων 

Τηλεθόον καλόν έρνος, άειθοιλές, άγλαόκαρπον,
Τό πριν Ίωάννην νυν δ* άρ άπειρεσίων 

45 Γαιάων έσσηνα, Λέοντα 47, κράτιστον Όλύμπου 
Κλειδούχον τού νεύμ* ώς Διός άζόμεθα*

Πας δν άναξ σέβεται γουνούμενος, ουδέ τις αύτώ 
Τολμά σκηπτούχων άντιφεριζέμεναι.

Είσβάς δ* όλβιόδαιμον άνάκτορον εύθύς έραστάς 
50 Σεΐο, Πλάτων, πολλούς όψεαι έν μεγάροις

Παντοίαις άρεταισι μεμηλότας ήδ* όαριστάς 
Τερπνούς καί πινυτούς Ζηνός έπιχθονίου, 

ΙΙάντοθεν ούς αυτός μετεπέμψατο καί σφίσι χαίρει

Κείνοι δή σ’ έσιδόντες άγινήσουσιν ές ώπα
Πατρός, ο δ* άσπασίως δέξεται* άλλά σύπερ, 

ΤΗ Θέμις, άχράντου δράξαι ποδός* «"Ιλαθι», λέξας, 
«ΤΩ πάτερ* ώ ποιμάν, ίλαθι σαΐς άγέλαις*

75 Δέχνυσο δ* εύμενέως δώρον, τόπερ *Άλδος άμύμων 
Δεψηταΐς έρίφων γραπτόν έν άρνακίσι 

Πρόφρων σοι προΐησι, διοτρεφές* αύτάρ άμοιβήν 
Τήσδ’ εύεργεσίης ητεε κείνος άνήρ,

Ούχ ϊνα οί χρυσόν τε καί άργυρον, ούδ* ϊνα πέμψης 
80 Έμπλείην ρηγέων λάρνακα πορφυρέων,

Άλλ* ίν’ άποσβέσσης μαλερόν πυρ άλλοπροσάλλου 
*Άρηος, τφ  νυν πάντ* άμαθυνόμενα 

*Ό λλυται......................................................................

46. Πρόκειται για τον τύραννο τών Συρακουσών Διονύσιο (430-367 π.Χ.).
47. Λέων Γ (Ιωάννης, γιός του Λαυρέντιου τών Μεδίκων). Γεννήθηκε στή Φλωρεν

τία τό 1475, έγινε πάπας τό 1513 καί πέθανε τό 1521. Γνωστός προστάτης τών γραμμάτων 
καί της τέχνης.
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Παυσον, άναξ, χάρμην έμφύλιον* ένθεο σοΐσιν 
ΤΙάσιν ειρήνην καί φιλότητα, πάτερ,

Σχέτλιος ήν τεταγών "Αρης πολυβενθές ές άντρον 
τΩσε λίθοις φράξας πώμα κατωρυχέσιν.

95 *Αλλά σύ μιν μοχλοϊσιν άνέλκυσον ήδέ Λόγοιο 
Δεΐξον ίδεΐν Θείου λάτρισιν άρτεμέα 

Ειρήνην, πολύκαρπον, έύφρονα, βοτρυόδωρον, 
Είρήνην κόσμω παντί ποθεινοτάτην.

Αύτάρ άριθμηθέντας έπιπροΐαψον άπαντας 
100 * Τουρκογενών άνόμοις έθνεσιν αίνολύκων

Ot χθύνα δουλώσαντες Ά χαιΐδα  νυν μεμάασι 
Ναυσί διεκπεράαν γην ές Ίηπυγίην 48 49 

Ζευγλαν άπειλούντες δούλειον έπ’ αύχένι θήσειν 
"Αμμιν, άϊστώσειν δ* ούνομα Θειοτόκου.

105 ’Αλλά σύ δή πρότερον τεΰξον σφίσιν αίπύν δλεθρον. 
Πέμψας είς Ά σίης μυρία φυλά πέδον* 

Χαλκεοθωρήκων Κελτάων θουριν Ένυώ
"Ιππους κεντούντων πρώοσιν είδομένους, 

Αίθώνων μέτέπειτα σακέσπαλον έθνος Ίβήρων 
110 Καί μέλαν Έλβετίης πεζομάχοιο νέφος·

Γερμανών τε φάλαγγας άπείρονας άνδρογιγάντων, 
Τοΐς δ* επί Βρεττανών λαόν άρηΐφιλων*

Πάσης τ  Ίταλίης δσ* άλεύατο λείψανα πότμον, 
Ούδέ διερραίσθη δούρασιν άλλοθρόων.

115 "Αλλοι μέν τραφερής δολιχάς άναμετρήσαντες 
Άτραπιτούς άν* δρη καί διά μεσσόγεων 

Καί ποταμών διαβάντες άεί κελάδοντα ρέεθρα 
Δυσμενέεσι γένους κήρα φέροιεν έμού 

Θωρηχθέντες όμου σύν Παίοσιν 49 άγκυλοτόξοις 
120 Τοΐς θαμά Τουρκάων αίματι δευομένοις* 

Αυτ$ρ χιλιόναυς Βενέτων άλύς άρχιμεδόντων 
* Ουλαμύς ώκυάλοις όλκάσι μαρνάμενος 

Καί νέες 'Ισπανών μεγακήτεες ούρεσιν Ισαι,
At κορυφάς ιστών έντύς έχουσι νεφών,

125 Εύθύς ές Ελλήσποντον (ύπέρ καρχήσια δέ σφέων 
Αίέν άειρέσθω σταυρύς άλεξίκακος)

48. ΊαπνγΙα*  χώρα της άρχαίας ’Ιταλίας στήν Άπουλία, τδ σημερινό μεσημβρινό 
τμήμα της Terra d’Otranto.

49. ΠαΙονες* ol Ούγγροι.
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ήν γάρ τε πόλει Βυζαντίδι πρώτη 
\) Νόστιμον άστράψη φέγγος έλευθερίης,

Αυτήν κεν θλάσσειας άμαιμακέτοιο δράκοντος 
130 Συντρίψας κεφαλήν τάλλα δέ τοΐο μέλη

*ΡεΓ άλαπαδνά γένοιντο* λεώς δτι θάρσος άείρας 
Γραικός ό δουλεία νυν κατατρυχό μένος 

Άρχαίης άρετής, ίν* ελεύθερον ήμαρ ϊδηται, 
Μνήσεται ούτάζων δήϊον ένδομύχως.
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Τοια συ παρφάμενος πείσεις σπεύδοντα παρορμέων, 
Θειε Πλάτων, έπεί οί πάτριόν έστιν έθος 

Ειρήνην φιλέειν, έκάς Αύσονος ώθέμεν αϊης 
190 *Ρίμφα ταλαύρινον, βαρβαρόφωνον *Άρη

Ή  δ* Έλικωνιάδων έλλήνιον άλσος όφέλλειν 
Όρπήκεσσι φυτών άρτι κυϊσκομένων.

Ναι μάν εύμεγέθους σέο μορφής έκπρεπές είδος 
Καί τε θεοις ίκέλην άθανάτοισι φυήν 

195 Καί γεραρούς ώμους βαθυχαιτήεντά τε κόσμον 
Παλλεύκου κορυφής κείνος άγασσάμενος, 

Αιδεσθείς τε σέβας πολιών καί σεμνά γένεια 
Ού νηκουστήσει σών ύποθημοσυνών 

Πειθοΐ θελξινόω κηλούμενος. ’Αλλά τοι ώρα 
200 Πτηνόν έώντι θεών άρμα καθιπτάμεναι.

13. ΤΟ ΤΙΙΟΜΝΗΜΑ TOT ΙΑΝΟΤ ΛΑΣΚΑΡΙ ΣΤΟΝ ΑΤΤΟΚΡΑΤΟ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟ Ε*# ΤΗΣ

(Ελληνική μετάφραση άποσπάσματος άπό τον Κ . Ν . ΣάΟα, Τουρκοκρατουμένη Ε λ 
λάς, ’Λθηνοα σ. 85-88)

"Ένεκα της προ^βηκυίας ήλ^κία^μου άρ|άμενος να έχω γνώσίν τινα 
τών πραγμάτων τού κόσμου, διότι ^όχθην υπο τών iwL&fab έκ τής πατρίδος 
μου, άείποτε έσκέφθην έάν ήτο τρόπος νά έπανέλθω έν αύτή έλευθέρα.

Άλλ* έπειδή ή οθωμανική φυλή διαδοχικώς άκμάζει καί καταλαμβάνει x f 
τάς όμορούσας έπαρχίας τής Χριστιανοσύνης, ένεκα τών διχογνωμιών καί συ- G^UV
νεχών διενέξεων τών χριστιανών ήγεμόνων, έλαβον ύπ* 8ψιν, δτι επειδή τόσαι t  
μεγάλαι καταστροφαί χριστιανικών λαών άκαταπαύστως γίνονται, ίσως τις 
ή τινές εξ αύτών ήθελον παρατηρήσει τό τόσον μέγα κακόν καί άσχοληθή πρός 
θεραπείαν αύτού, προσκαλούντες τήν ειρήνην καί ομόνοιαν μεταξύ τών Χρι
στιανών καί στρέφοντες τά 6πλα κατά τών άπιστων. Έ π ί  τφ  σκοπώ τούτω 
κατέβαλλον πάσαν έπιμέλειαν καί προσοχήν εις έξέτασςν και γνώσιν τών σχε-
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τιζομένων μετά τής έν λόγω έπιχειρήσεως πραγμάτων, διότι έκτελουμένης,  ̂
καί έγώ αυτός (εί κα'ι έπί του παρόντος απλούς Ιδιώτης) ήδυνάμην νά λάβω μέ
ρος εις τοιαύτην εκστρατείαν κατά τό έφικτόν μοι.

Διατριβών έν Φλωρεντία κατώρθωσα ν' άποσταλώ πρός τον ηγεμόνα των 
Τούρκων υπό του μακαρίτου Λαυρέντιου τού έκ \1εδίκο>ν υπό πρόσχημα έντι^ / 
μον καί ούχί άνωφελές50. Δίς έπήγα μετά διαπιστευτηρίων έπιστολών αυτού/ 
καί έπί διετίαν διατρίψας είς τάς χώρας έκείνας πηγαινοερχόμενος διά διαφό
ρων οδών καί άπαξ διά θαλάσσης, είδον καί έξήτασα ολον σχεδόν τον υπό των 
Τούρκων κατεχόμενον Εύρωπαϊκδν τόπον, λαβών καί σημειώσεις περί παν
τός άναγκαιούντος έν τη έκστρατεία. Έκτος δέ τούτων έξήτασα τάς δυνάμεις 
των Τούρκων, καί την κατά ξηράν καί θάλασσαν κατάστασιν αυτών, τά έν πο- 
λέμω έθιμα, τ ’ άμυντικά καί έπιθετικά αύτών όπλα, ούς καί τον τρόπον, καθ’ 
δν βαδίζουσιν έν περατώσει συγκροτήσεως μάχης. Κατά τά έν Τουρκία ταύτα 
ταξείδιά μου έξήτασα ομοίως καί έπληροφορήθην περί της άξίας τών υπό τούς 
Τούρκους Χριστιανών, περί τής θελήσεως ή διαθέσεώς των, καί περί τών βοη
θειών, τάς όποιας ήδύνατο νά παράσχωσιν είς τήν έπιχείρησιν τών Χριστιανών.*
Προσέτι συνομίλησα μετά τινων Τούρκων, υιών Χριστιανών, καί έννόησα τό-Λ-Ι 
πνεύμά των, διότι τά δπλα καί αί δυνάμεις τών Τούρκων εύρίσκονται είς τ* ς ^ ^ ^  { 
χεΐρας χριστιανών έξωμοτών ήδυνήθην νά έξετάσω τά περί πολέμου σχέδια αύ
τών, διότι ό σουλτάνος δέν έμπιστεύεται είς τούς έαυτού ώς μή έχοντας τήν γεν
ναιότητα τών άρνησιθρήσκων τούτων, οίτινες άναμιμνήσκονται έτι τής θρη
σκείας τών προγόνων καί συγγενών των. ’Αλλά μετά τών Χριστιανών Ισχον καί 
διατηρώ πολλάς σχέσεις, χαίρων τά πιστά έν γένει παρά τώ έθνει, ού μόνον 
ένεκα τής οικογένειας είς ήν άνήκω, άλλά καί διότι γνωρίζω νά συνεννοώμαι 
μετ’ αύτών.

Τοιαύτά είσιν δσα εΤδον καί έξήτασα. Κάτοχος τών πληροφοριών τούτων 
καί διατηρών τοιαύτας σχέσεις ούδέποτε έπαυσα τού νά ομιλώ, διεγείρω, καί 
εισδύω δπου μοί ήτο δυνατόν καί παρ’ οίωδήποτε έχοντι συγγενείς, έπικαλού- 
μενος τήν ειρήνην καί ομόνοιαν μεταξύ τών Χριστιανών, καί τήν κατά τών άπι
στων έκστρατείαν.

1Α
Ό ,τ ι  δέ είπον τη ύμετέρα Ύψηλότητι τό λέγω ού μόνον έν όνόματι τού 

άποστέλλοντός με51, άλλά, μή σάς φανή παράδοξον, καί έξ ονόματος τής άρχαίας 
Ελλάδος, ήτις μέ στέλλει δπως σάς καθικετεύσω, Μεγαλειότατε, ίνα λάβητε 
περί αύτής έλεος.

Λέγων δέ άρχαίαν Ελλάδα έννοώ, δτι λαλώ περί τών μεγάλων άνδρών 
τούς οποίους παρήγαγε, καί οιτινες έξωκείωσαν καί καθωράϊσαν τον κόσμον

* λ .

50. Εννοεί τή συλλογή έλληνικών χειρογράφων.
51. Δηλαδή τού πάπα Κλήμεντος Ζ \
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μετά πάσης αρετής καί σοφίας. Τοιούτοι είναι οί ήρωες 'Ηρακλής, Θησεύς, 
Ίάσων, καί άλλοι δμοιοι αύτοίς* οί μεγάλοι στρατηγοί καί πολίται Θεμιστο
κλής, ’Αριστείδης, ’Επαμεινώνδας* οί βασιλείς * Αγησίλαος, Φίλιππος κ α ί’Αλέ
ξανδρος* οί πρώτοι συγγραφείς τής ανθρωπίνου έπιστήμης, ποιηταί καί ιστο
ρικοί, καί ταμίαι των έναρέτων πράξεων των ηγεμόνων, "Ομηρος, Πίνδαρος, 
'Ησίοδος, Ξενοφών, Θουκυδίδης, Πλούταρχος* οί έρευνηταί τής φύσεως καί 
έρμηνευταί τών θείων καί άνθρωπίνων Πλάτων, ’Αριστοτέλης, καί πολλοί άλλοι 
τούτοις δμοιοι* οί μαθηματικοί καί γεωγράφοι 'Ίππαρχος, Στράβων, Πτολε
μαίος* οί περί υγείας συγγραφείς 'Ιπποκράτης καί Γαληνός* ό χορός τών θεο
λόγων, ό μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ό Θεολόγος, Ιωάννης ό Χρυσόστομος, 
καί πλήθος άλλων διαπραξάντων έν πάσι τοίς κλάδοις καί ταίς έπιστήμαις. Οί 
'Έλληνες είσήγαγον αύτάς διδάξαντες καί τ ’ άλλα έθνη, καί ιδίως τούς κατοί
κους τής Εύρώπης, ως Ιταλούς, Γερμανούς, 'Ισπανούς, Γάλλους, καί άλλους. 
'Όλοι οί Έλληνες ούτοι έδωκαν τούς νόμους, την θρησκείαν, καί τά ήθη, άτινα 
καθιστώσι τούς άνθρώπους έντελείς.

'Όθεν δύνασθε, Μεγαλειότατε, έν τή ύμετέρα δικαιοσύνη νά λάβητε ύπ* 
οψιν όπόσας ύποχρεώσεις έχουσι πάντες ούτοι προς το έλληνικόν έθνος* καί τη 
άληθεία ώφειλον ν’ άναγνωρίσωσι την 'Ελλάδα ως μητέρα αύτών καί διατηρώσι 
την άνάμνησιν τών προαναφερθέντων άνδρών, θεωρούντες αύτούς ώς διδασκά
λους καί προστάτας των............................................................................................. .

Ούτως οί απόγονοι αύτών καί τής άρχαίας 'Ελλάδος, νυν υπό ζυγόν δου- 
λεύοντες, και καθ’ έκάστην βλέποντες άποσπώμενα έκ τών άγκαλών τά τέκνα 
αύτών ίνα βιασθώσι προς έξωμοσίαν καί πόλεμον κατά τών χριστιανών, διά μη
νυμάτων καί συνεχών άπεσταλμένων έν κρύπτω καί διά παντός άλλου μέσου 
καθικετεύουσι την ύμετέραν καισαρικήν Μεγαλειότητα διά μέσου εμού τού εις 
τούς τόπους τούτους διατρίβοντος, ίνα λάβητε έλεος καί εύσπλαχνίαν υπέρ αύ
τών, υποσχόμενοι ίνα έκθέσωσι την ζωήν των έν παντί κινδύνω, με την ελπίδα 
οτι θέλουσιν ίδει ένέργειάν τινα έκ μέρους τής ύμετέρας Μεγαλειότητος. Καί 
μή νομίσητε, δτι είνε εύάριθμοι, ή άνανδροι, καί άσθενείς, καί διά τών δπλων 
καί τών πολεμοφοδίων τά όποια έχουσι δεν δύνανται νά προξενήσωσι μεγάλα 
άποτελέσματα εις εύόδωσιν τής έπιχειρήσεως. Ταύτα, Μεγαλειότατε, έπεφορ- 
τίσθην έκ μέρους τού άγιου Πατρός καί τής Πατρίδος μου δπως σας εΐπω, καί 
σας καθικετεύσω ίνα ποιήσητε τήν κατά τών άπιστων έκστρατείαν.
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B. ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΛ ΤΟΝ 15ο. ΑΙΩΝΑ

Ι· Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΛΙΙΟ ΤΟΤΣ ΤϋΓΡΚϋΙ'Σ <Γι7ι»
(Γιάννη Γπίκα, Δυό βενετσιάνιχα χρονικά γιά την άλωση της Χαλκίδας άπό τούς Τούρ
κους στα 1470, «Άρχεΐον Εύβοϊκών Μελετών», τ. 6 (1959), σ. 246-254. Μετάφραση 
τού χρονικού τού αύτόπτη μάρτυρα μοναχού Jacopo della Gastellana)

Στο χρόνο του Κύριου 'Ημών ’Ιησού Χριστού 1470, στις 5 τού μήνα Ίούνη, 
βγήκε άπό τό στενό52 ό Τούρκικος στόλος, δηλαδή τριακόσια Ιστιοφόρα, γα- 
λέρες, φούστες53 καί παλαντάριες54. Ό  στόλος τής έξουσίας55, δηλαδή τριάντα 
τρία πλοία, βρισκότανε στην Τένεδο τή στιγμή πού ό στόλος των Τούρκων 
βγήκε έξω άπό τό νησί τού Nembio5*, έκεί πού διοικητής ήταν ό κύριος Βερνάρ- 
ντο ντά Ρανατάλε. Αύτός57 κυρίεψε τό φρούριο όπου διοικητής υπηρετούσε ό 
κύριος Μάρκο Ζάννε. Τότε ό πασάς, δηλαδή ό άρχηγός τής Τούρκικης άρμά- 
δας, διέταξε νά κόψουνε σέ κομμάτια τό διοικητή μαζί μ’ όλες έκείνες τις τρια
κόσιες τόν άριθμό ψυχές, δίχως νά υπολογιστούνε τά βρέφη πού σταλθήκανε 
σαν σκλάβοι στήν Κωνσταντινούπολη. Καί στις 10 τού ίδιου μήνα ολη αυτή ή 
άρμάδα των Τούρκων πήγε στο νησί Stalim ini58 όπου πρώτα διοικητής υπη
ρετούσε ό κύριος Βαρθολομαίο Βάρβαρο καί τώρα διοικητής ήταν ό κύριος ’Αντώ
νιο ντέ Καπόπο. Ε κ ε ί, πολεμήσανε στο Παληόκαστρο59 πέντε μέρες καί πέντε 
νύχτες δίχως νά κατορθώσουνε νά φέρουνε κανένα άποτέλεσμα γιατί τό φρού
ριο ήτανε δυνατό. Ά π ό  ’κεΐ, αύτή ή άρμάδα τών Τούρκων, έφυγε καί πήγε κι’ 
άραξε στη Σκύρο όπου έβαλε φωτιά στήν πόλη δίχως νά μπορέση νά κάνει τί- 
πστ* άλλο στό φρούριο γιατί ήτανε πολύ δυνατό. *0 στόλος τών Βενετσιάνων, 
πού βρισκότανε άγκυροβολημένος κοντά στή Σκίαθο καί στή Σκόπελο, κυρίεψε

52. Τά Δαρδανέλλια.
53. F usta  (Ιταλ.)* μακρόστενο πλοίο μέ κουπιά καί δύο Ιστία, άπό τούς συνηθισμένους 

τύπους τών πειρατικών πλοίων.
54. P alandra  (Ιταλ.)* χελάνδιον, είδος πολεμικού πλοίου έςοπλισμένου μέ όλμους.
55. Δηλαδή της Βενετίας.
56. N em bio* ή Ίμβρος.
57. Δηλαδή ό τουρκικός στόλος.
58. S ta lim in i* ή Λήμνος.
59. Ή  σημερινή πρωτεύουσα της Λήμνου.
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18 πλοία των Τούρκων και δυο γαλέρες πού εΐχανε καθηλωθεί ένεκα της 
άπνοιας καί μια καραβέλα πού έρ/όταν άπό τή Χίο μέ 5.000 δουκάτα κι’ έκατό 
μπράτσα κόκκινο πανί60 πού στέλνανε σαν φόρο εκείνοι άπο τή Χίο στο μεγάλο 
Τούρκο61, στο Νεγροπόντε62.

Στις 15 τού πιο πάνω μήνα, δηλαδή τή μέρα τής γιορτής τού "Αγιου Βί- 
του, ή άρμάδα των Τούρκων έφτασε στο Νεγροπόντε άπο τη μεριά τής Καρύστου 
καί τού λιμανιού τού Porto Leone63 καί μπήκε στο κανάλι πλησιάζοντας στη 
γέφυρα τού "Αγιου Μάρκου πού απέχει άπο τη στέρεη γή τρία μιλιά. Τήν ίδια 
μέρα καί τήν ίδια ώρα έφτασε κι* ό ίδιος ο μεγάλος Τούρκος κι* ήρθε άπο τη 
στεριά μέ τριακόσιες χιλιάδες άνθρούπους χωρίς νά λογαριάζονται εκείνοι τού 
στόλου πού ήταν εξήντα χιλιάδες, δηλαδή σύνολον 360.000 άτομα άπο τή στεριά 
καί τή θάλασσα. Καί στις 25 τού πιο πάνω μήνα, ο Τούρκος διάταξε νά φτιάξουνε 
μιά ξύλινη γέφυρα πάνω από λέμβους, πού είχε μήκος έκατό βήματα, όση δηλαδή 
ήταν ή άπόσταση από τή στεριά ώς τό νησί, καί πλάτος 40 βήματα. Τό μέρος 
αυτό βρισκότανε κοντά στή γέφυρα τού "Αγιου Μάρκου, όπου είχε πλησιάσει ό 
στρατός. Πάνω άπ* αύτό τό πέρασμα πέρασε ό ίδιος ό μεγάλος Τούρκος κι’ ό 
μικρότερος γιό; του κι’ ό πασάς τής Ρωμανίας, για-ί ό πασάς τής Νατουλίας 
ήτανε γενικός καπετάνιος τού στόλου. "Ετσι, πέρασε άπο τήν πλωτή γέφυρα ό 
μεγάλος Τούρκος πάνω στο νησί μέ 250.000 πρόσωπα, καβαλλάρηδες όλα, έξόν 
άπό 15.000 tanengarii64, δηλαδή άπιστους Χριστιανούς, καί διάταξε νά στήσουνε 
τή σκηνή του κάτω άπό τήν "Αγια Κλάρα πού άπέχει άπό τήν πόλη μισό μίλι.

Στις 10 τού πιο πάνω μήνα65 ό πασάς έδωσε καί τέταρτη μάχη καί σκο
τωθήκανε 3.000 Τούρκοι, δηλαδή συνολικά 38.000 σκοτωμένοι. Στις 1 1 τού 
ίδιου μήνα ό μεγάλος Τούρκος διάταξε νά γεμιστούν οί τάφροι μέ βαρέλια καί 
πτώματα κι* άρχισε νά κάνει έπίθεση άπό τό μπροστινό μέρος τού νησιού, δη
λαδή έκεί πού είχε καταστρέψει τά τείχη άπό τή μεριά τού Ναού ώς τή μεριά 
τού Χριστού. Διάταξε επίσης τό στόλο του νά πλησιάσει άπό τήν θάλασσα προς 
τό ίδιο μέρος, όπου τά τείχη ήτανε καταστραμμένα, δηλαδή στή Λουντέκα. Καί 
μόλις ό στόλος, σέ παράταξη, πλησίασε τήν πόλη, οί βομβάρδες μας χτυπήσανε 
30 πλοία των Τούρκων.

Ό  δικός μας, ό βενετσιάνικος, στόλος εισχώρησε άπό τή βορεία μεριά τού 
καναλιού, έφτασε ώς τ ’ άνατολικά τής γέφυρας τής "Αγιας Κλάρας καί βρέθηκε 
σέ πολύ καλή Θέση γιά νά βοηθήσει τήν πόλη. Μά φοβηθήκανε τά τέσσερα πυ-

60. Έκατό περίπου πήχεις.
61. 11 gran T urco* ό σουλτάνος.
62. Negroponte· ή Εύβοια.
63. Porto Leone’ ό Πειραιάς.
64. Διάβαζε renegariv έζωμότες.
65. Τόν 'Ιούλιο του 1470.
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ροβόλα των Τούρκων πού βρισκόντουσαν πάνω στή δεύτερη γέφυρα καί δέν 
έπιτεθήκανε. Αυτή ή γέφυρα κατασκευάστηκε άπό τούς Τούρκους αφού συνδέ
σανε 30 μικρά πλοιάρια πού μεταφέρανε, πάνω σέ μηχανές, άπύ τή γέφυρα του 
"Αγιου Μάρκου ούς τή γέφυρα τής "Αγιας Κλάρας, σ’ απόσταση δηλαδή 5 μίλια.

*0 Τούρκος έκμεταλλεύτηκε τή διστα/τικότητα τού γενικού καπετάνιου, 
δηλαδή τού Νικολό ντά Κανάλε, πού δέν άφισε νά πάνε νά καταστρέψουνε τή 
γέφυρα ούτε εκείνα τά γενοβέζικα πλοία πού είχε μαζί του άπύ τά Χανιά ούτε 
τις δυύ γαλέρες των Κυπρίων ούτε τις δυο γαλέρες των Ροδίων πού προσφερ- 
θήκανε νά δώσουνε βοήθεια στή γη. #Η έπιφυλαχτικότητά του δέν τά άφισε νά 
κινηθούν. "Αγνωστο το αίτιο καί γ ι’ αύτο δέν βοηθήθηκε ή γή.

Ε μ είς  άπύ τή γή παρ’ ολο πού βλέπαμε πώς δέν μάς βοηθούσανε, ωστόσο 
πολεμήσαμε γενναία ως τις 2 ή ώρα πού οί Τούρκοι είχανε πιά κυριέψει όλα τά 
τείχη τού Νεγροπόντε καί τύ μεσημέρι χτυπήσανε τήν πλατεία.

Ά πό  τήν Πόρτα δπου υψωνότανε ό "Αγιος Μάρκος ως τήν Πόρτα τού 
Ναού οί δρόμοι ήτανε φραγμένοι μέ δοκάρια καί βαρέλια. Οί γυναίκες άπύ τά 
παράθυρα μέ ζεματιστό νερό κι’ άσβέστη σκοτώσανε μεγάλο άριθμο Τούρκων.

Κι* έκείνη τή μέρα66 κουρσεύτηκε τό Νεγροπόντε, δηλαδή ή πόλη έξόν άπό 
τή γέφυρα πού κυριεύτηκε τό Σάββατο.

"Ολοι εκείνοι πού βρεθήκανε στήν πόλη, γυναίκες κι’ άνδρες άπό 15 χρό
νων καί πάνω, σφαχτήκανε καί τά νήπια σκοτωθήκανε σάν σκυλιά. "Υστερα ό 
μεγάλος Τούρκος έκανε προσκλητήριο γιά νά καταμετρήσει τούς άνδρες καί νά 
δει πόσοι σκοτωθήκανε σέ κείνη τήν τελευταία μάχη. Είδε πώς λείπανε 39.000 
Τούρκοι, πού μαζί μέ τούς άλλους μαζεύονται 77.000 σκοτωμένοι Τούρκοι.

Ό  γενικός καπετάνιος των Βενετσιάνων άνακοίνωσε πώς θά είχανε σκο
τωθεί 30.000, πάνω-κάτω, Χριστιανοί, μικροί καί μεγάλοι.

2. II ΣΤΝΘΗΚΙΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΤ 1479 ΜΕΤΑΕΤ ΒΕΝΕΤΩΝ ΚΛΙ ΤΟΤΡΚΩΝ
(Fr. M ik losich  - lo s . M illler , Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et pro- 
fana, τ. 3, Vindobonae 1865, σ. 295-298)

*0 μέγας αύθέντης καί μέγας άμοιράς σουλτάν Μεχαιμετπέειης καί υιός 
τού μακαρίτου μεγάλου αύθέντου τού Μουρατμπέηη, όμναίγω εις τόν θεόν τού 
ουρανού καί της γης καί είς τόν μέγαν ημών προφήτην τόν Μωάμεθ καί . . J 
Έ π ί τούτω δέ ή αυθεντία μου υπόσχομαι διά των άνω γεγραμμένων δρκων τό 
καθώς ήτον άγάπη καί φιλία πρότερον άνάμεσόν μας ήγουν μέ τούς άρχοντας 
καί ανθρώπους καί συμμάχους αύτών, κάμνω δέ πιστήν, καλήν καί καθαράν 
άγάίτην τό διά ξηράς καί θαλάσσης μέσα καί έ'ξω τού Στενού, μέ χώραις, κά- 
στροις, νησία καί τόπους, οπού σηκώνουσιν τό σημείον τού άγιου Μάρκου, καί

66. Στις 12 Ιουλίου τού 1470.
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δσαις θέλουσι σηκώνειν εις τδ εξής, καί όσοι τόποι είναι εις τήν υποταγήν καί 
έπιστασίαν αυτών, καί εις πράγματα, όπου έχουσιν έως τήν σήμερον καί μέλ- 
λουσιν έξειν εις τον μέλλοντα χρόνον. Το μεν πρώτον ούδείς άνθρωπος τής αύ
θεντίας μου νά μηδέν τολμήση νά ποιήση ζημίαν ή εναντίον αύθεντίας τής Βε
νετίας, ούτε τούς ανθρώπους αύτών* εί δε καί γένη, νά όφείλη ή αυθεντία μου νά 
παιδεύη αύτούς κατά τήν αιτίαν τους* ομοίως καί ή έκλαμπροτάτη αύθεντία 
προς ήμάς. έτερον δέ εάν άπό τούς άνθρώπους τής αύθεντίας μου έπάρθη άπό 
τήν σήμερον καί έμπροσθεν ή τόποι ή άλλον πράγμαν τής έκλαμπροτάτης αύ
θεντίας καί τών άνθρώπων της, πάλιν νά έπιστρέφεται έξοπίσω, το όποιον νά 
οφείλουν καί αύτοί προς τήν αύθεντίαν μου. καί οί άνθρωποι καί πραγματευταί 
αύτών διά ξηράς καί θαλάσσης νά έρχωνται εις παν τόπον τής αύθεντίας μου, 
καί νά είναι σηγούροι67 καί άνετοι μέ πάσαν τήν πραγματείαν καί με κάτεργά τε 
καί καράβια* τό ομοίως καί αύτοί προς ήμάς εις τόπους αύτών, καί ό δούκας τής 
Αξίας 68 καί οί άδελφοί του καί οί άρχοντες καί άνθρωποί των μέ τά καράβια 
των καί άλλα π^ευσήματα νά είναι εις τήν άγάπην, καί νά μηδέν όφείλουσι κα
μιάν δουλωσύνην τήν αύθεντίαν μου, άμή νά άπερνουν ώς Βενέτικοι, καθώς 
ήσαν πρότερον. έτερον δέ, δσα καράβια καί κάτεργα ήγουν πραγματευτάδικα 
καί άρματωμένα τής αύθεντίας μου, όπόθεν καί αν εύρεθώσι μέ τά βενέτικα, νά 
έχουν καλήν συντροφίαν καί άγάπην άλλήλως, τά κουρσάρικα δέ καί κλέπτικα, 
όπόθεν πιασθώσιν, νά έχουν παίδευσιν. έτι άν τις Βενέτικος ποίση χρέος ήτε 
άλλον κακόν εις τόποις τής αύθεντίας μου, οί άλλοι Βενέτικοι νά μηδέν άνέχων- 
ται, καί ομοίως καί ή αύθεντία Βενετίας προς τούς έδικούς μας. καί εί μέν φύγη 
σκλάβος βενέτικος καί έλθη εις Τούρκων χέρια, εί μέν γένη μουσουλμάνος, 
νά δίδουν προς τον αύθέντην αύτού άσπρα ,α, είτε καί έναι χριστιανός, νά 
στρέφηται έξοπίσω. καί έάν τζακισθη ξύλον 69 Βενέτικον είς τον τόπον της αύ
θεντίας μου, δλοι οί άνθρωποι νά είναι ελευθερωμένοι, καί τά πράγματα νά 
στρέφωνται είς τούς νικοκυρούς* τό ομοίως καί οί αύτοί προς ήμάς* καί εί μέν 
άποθάνη βενέτικος άνθρωπος είς τον τόπον τής αύθεντίας μου άνευ διαθήκης 
ή κληρονομιάς, νά δοθούν τά πράγματα αύτού πρός τον μπάιλον70 Βενετίας, 
εκεί δέ, οπού δέν εύρίσκεται μπάιλος, νά δοθούνται είς Βενετικών χέρια, ώς τού 
νά γράψη ή Βενετία, ούτως νά γένη* έτι δέ ή έκλαμπροτάτη αύθεντία νά έχη 
άδειαν καί έξουσίαν ήγουν νά στέλνη μπάιλον είς τήν Κωνσταντινούπολην μέ 
τήν φαμελίαν του κατά τήν συνήθειαν, όποιος νά ήμπορή νά κρίνη καί νά διοική 
είς πράγματα τών Βενετικών κατά τήν συνήθειαν αύτού, καί ό σούμπασης71

G7. Sicuro  (ίταλ.)* άσφαλής.
68. Δηλαδή της Νάξου.
69. Ξύλον’ καράβι.
70. B ailo  (Ιταλ.)* είδος Βενετοΰ προξένου σέ ξένες χώρες.
71. Σούμπασης' άστυνόμος.
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νά όφείλη νά τόν δίδη βοήθειαν καί συνδρομήν. καί 4 λεγόμενος μπάιλος, όπου 
θέλη εύρίσκεσθαι κατά τούς καιρούς, νά όφείλη νά δίδτ} την αύθεντίαν μου καθέν 
χρόνον διά κανίσκην 72 φλουριά βενέτικα χιλιάδες δέκα από την πράξιν της πραγ
ματείας αύτών. έτι δέ όφείλει ή έκλαμπροτάτη αύθεντία Βενετίας διά πάσαν 
αιτίαν, όπου έσυνέβη μέσον ημών, καί διά παν χρέος, είτε κοινόν, είτε ίδιον, 
είτε τινών ίδικών τους άνθρώπων διά όλον τόν περασμένον καιρόν πρό της 
μάχης έως την σήμερον νά δόσουν τήν αύθεντίαν μου δουκάτα βενέτικα ,ρ Ιως 
χρόνους δύο, καί πλέον νά μηδέν δύναται ή αύθεντία μου ζητεΐν χρέος κανένα 
περασμένον, μήτε έκ τήν έκλαμπροτάτην αύθεντίαν Βενετίας, μήτε άπό τούς 
άνθρώπους αύτης. έτερον δέ οφείλει ή έκλαμπροτάτη αύθεντία Βενετίας νά 
παραδώση τήν αύθεντίαν μου τό κάστρον λεγόμενον Σκώδρα έν τη Άλβανιτία, 
σωζομένου τό νά έκβάλη νά έπάρη τόν άρχον, όπου έναι κεφαλή, καί τούς ρω- 
γατόρους καί ολους άλλους άνθρώπους, οίτινες θέλουν διά νά ύπηγένουν, ήγουν 
μέ τά πράγματά των, εϊ τι άρα καί άν έχουν, καί ή αύθεντία νά έπέρνη τάς σκε- 
βάς καί άπασαν άλλην ύλην πολεμικήν, εΐ τι άρα καί εύρίσκεται εις τό παρόν 
κάστρον άνευ καμίας έναντιώσεως. έτι δέ οφείλει ή έκλαμπροτάτη αύθεντία 
της Βενετίας νά στρέψη εις τήν αύθεντίαν μου, ήγουν τό νησί τής Λήμνου, σω
ζομένου τό νά έπέρνουν τήν κεφαλήν καί τούς άρχοντας καί άλλοι άνθρωποι, 
οίτινες θελήσουν νά πηγένουν, όπόθεν θέλουν, καί τινές όπου θελήσουν, νά άπο- 
μείνουν εις τό παρόν νησίν νά είναι συμπαθημένοι εις εϊ τι έγινεν έως τόρι. έτι 
δέ ή παρών έκλαμπροτάτη αύθεντία Βενετίας νά παραδώση πρός τήν αύθεντίαν 
μου τά παρόν κάστροι καί τόπους, άτινα έπάρθησαν έν τη μάχη έκ τήν αύθεντίαν 
μου, ήγουν έν τά μέρη τού Μωρέως, σωζομένου τό οί άνθρωποι νά είναι είς τήν 
έξουσίαν των νά πηγένουσι, όπόθεν θέλουν, ήγουν μέ εί τι άρα καί άν έχουσι, 
καί εί μέν θέλουν τινές διά νά άπομείνουν εις τούς παρόν τόπους καί κάστρα, νά 
είναι καί αύτοί πάντα συμπαθημένοι, ήγουν άπό πάσαν αιτίαν, εί τι έγενεν έως 
τόρι. έτι δέ όφείλει ή αύθεντία μου νά στρέψη πρός αύτούς τάς έμποδισμένας 
περιοχάς, ήγουν εις τά παλαιά σύνορα των κάστρων αύτών, όπου γειτονεύουσι 
μέ τούς τόπους της αύθεντίας μου πανταχόθεν* διά βεβαίωσιν καί έπικύρωσιν 
των άνωθεν γεγραμμένων κεφαλαίων καί όρκωμοτικών έγηνεν δέ ή παρούσα 
γραφή έν τω έτους ,ς ^ π ζ ' ίνδ. ιβ' μηνί ίανουαρίιρ κε' έν Κωνσταντινουπόλι.

3. II E11IKHPTHH ΤΟΓ ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΤ ΚΛΑΔΑ ΑΙ10 ΤΟΤΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ (1480)
(Κ. Ν . ΣάΘα, Ελληνικά άνέκδοτα περισυναχθέντα καί έκδιδόμενα κατ’ έγκρισιν της 

Βουλής, τ. Λ', Άθηναι 1867, σ. ξη'-ξθ')

1480 XXIII Ianuarii.
Progressus Corcondili Clada hominis perfidissimi et scandalosissimi, 

ac perturbatoris quietis in Brachio Mayne ditionis domini Turci, ob

72. Κ ανίσχιον  πανεράκι, μικρό καλάθι, καί μεταφορικά δώρο, χάρισμα.
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quod a principio usque fuit per regimen nostrum Coroni declaratus et 
publicatus rebellis dominis nostri, et particulares littere eiusdem do- 
mini ad nos superioribus diebus super hoc homine et rebus date, merito 
nos jam movere debent, ad faciendum preterea talem et tarn efficacem 
provisionem et demonstrationem, quod idem Dominus Turcus certissima 
experientia intelligat et reeonoscat et cordialem displicentiam in hac re 
nostram, et syncerissimam mentem pacis cum eo quantum in nobis est 
inviolabiliter conservande tantoque magis hoc agendum, quo sicut fertur 
Clada ipse in suo pessimo proposito perseverans in novitatibus et incur- 
sionibus quas fecit et facit, utitur vexillo Sancti Marci, et propterea vadit 
pars quod auctoritate hujus consilii captum et deliberatum sit, et sic 
scribatur atque mandetur rectoribus nostris Mothoni, Coroni, Neapoli 
Romanie,Neopacti, Malvasie, Candie, etiam quod in locis ipsorum regimi- 
num, publice edici et proclamari faciat quod quisquis dictum Corcondi- 
lum Cladam retellem nostrum dederit, vivum in vires dominii nostri vel 
rectorum nostrorum in mediate yperpera decern mille de Mothone ab 
nostro dominio. Et de presenti nostra deliberationes detur notitia capi- 
taneo nostro generalis Maris.

4. Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΓ Μ'ΖΑΝΤΙΝΟΤ ΘΡΟΝΟΤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΔΡΕΑ
ΠΛΛΑΙΟΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΚΑΡΟΛΟ ΙΓ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ (1494)
(Ελληνική μετάφραση των λατινικών πρωτοτύπων άπό τύν Κ . Ν . Σάθα, Τουρκοκρα-
τουμένη Ελλάς, σ. 53-56)

Τδ Σάββατο, 6 Φεβρουάριου του έτους 1494, άφού δ Καρδινάλιος Γούρκ 
ίερούργησεν εν τη έκκλησία του άγιου Πέτρου (in Montorio), αύτδς δ καρδινά
λιος καί δ Άνδρέας Παλαιολόγος Δεσπότης της 'Ρωμανίας, έστάθησαν μεταξύ 
των κιόνων των περικλειόντων τδ γήπεδον έφ* ού δ πρωτόκλητος των Αποστόλων 
Ιλαβε τον στέφανον τού μαρτυρίου, καί έχει επί παρουσία μαρτύρων καί συμβο
λαιογράφων δ προρρηθείς Δεσπότης εΐπεν* δτι διά τού θανάτου τού Κωνσταντί
νου Παλαιολόγου, θείου αύτού, άποθανόντος άτέκνου, μένει αύτδς μόνος άμεσος 
κληρονόμος της αύτοκρατορίας Κωνσταντινουπόλεως* καί δτι έξόριστος της 
πατρίδος αύτού πρδ τριάκοντα έτών, άπεκδυθείς της Δεσποτείας τού Μωρέως, 
έγκαταλελειμμένος ύφ* δλων των Χριστιανών ηγεμόνων των δποίων άνωφελώς 
έπεκαλέσθη τήν συνδρομήν, καί μή ών εις κατάστασιν νά έπιδιώξη τάς νομίμους 
αύτού άξιώσεις, ήρξατο άποβάλλων την ελπίδα τού νά ϊδη τδν τόπον αύτού έκδι- 
κούμενον έκ της τυραννίας των Τούρκων, δταν διεδόθη ή φήμη, δτι δ Χριστια- 
νικώτατος βασιλεύς Κάρολος, άήττητος των Γάλλων μονάρχης, έλάμβανε τά 
δπλα πρδς άπελευθέρωσιν των Χριστιανών. "Οτι έν τη χαρα έξ ής ή εϊδησις 
αύτη έπλήρωσεν αύτδν ήνώθη, θεία έμπνεύσει, αιφνίδιος έπιθυμία ινα συντελέση 
παντί σθένει είς έκτέλεσιν τόσον ένδοξου έπιχειρήσεως* δτι ούδέν τώ έφαίνετο
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έπαξιώτερον του ζήλου έξ ου συνησθάνετο έαυτόν άναζωπυρούμενον, ή νά παρα- 
χωρήση τά έπί τής αύτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως δικαιώματα αύ
τού εις τον βασιλέα Κάρολον ώς τον ικανώτερον εις πραγματοποίησή αυτών. 
'Ό τι ένεκα τούτων διά καθαράς, έλευθέρας, καί ευχάριστου θελήσεως, διά πλή
ρους καί έντελούς γνώσεως, παραχωρεί, δίδει, και μεταβιβάζει άμετακλήτως 
καί τίτλω δωρεάς μεταξύ ζώντων, άνευ μηδεμιάς έπιφυλάξεως ή μεταμέλειας, 
εις τόν ύψηλότατον καί χριστιανικο>τατον βασιλέα των Γάλλων, άπόντα, δι* 
έαυτόν καί τούς νομίμους διαδόχους αύτού έν τω βασιλείω της Γαλλίας, δλα 
τά δικαιώματα, τά όποια έχει καί δύναται νά Ιχη έπί της αύτοκρατορίας της 
Κωνσταντινουπόλεως καί της Τραπεζούντος, ώς καί έπί της Δεσποτείας της 
Σερβίας, καί 6λων των αύθεντιών, δουκάτων, κομητειών, τών έξαρτωμένων 
από της αύτοκρατορίας ταύτης μετά τών τιμών, πρωτείων, καί άλλων, άτινα 
δύνανται νά παρακολουθώσιν.

Τήν αύτήν ήμέραν, έν τω αύτω τόπω, καί έπί παρουσία τών αυτών μαρτύ
ρων ό σεβασμιώτατος καρδινάλιος Γούρκ, έν όνόματι του Χριστιανςκωτάτου 
βασιλέως τών Γάλλων, έπί τω δρω καί τη έλπίδι έπικυρώσεως τών άποφασι- 
σθησομένων, άφ’ ένός, καί ό ένδοξος αύθέντης Άνδρέας Παλαιολόγος άφ* έτέ- 
ρου, έποίησαν καί άπεφάσισαν όμου τά έξης.

Ό  σεβασμιώτατος καρδινάλιος ύπόσχεται διά τον βασιλέα, δτι έν περιπτώ- 
σει καθ’ ήν ό ήγεμών ούτος δεχθή τήν προρρηθεισαν δωρεάν, (ήτις θέλει θεω- 
ρηθή παραδεκτή, έάν πρό της προσεχούς έορτης τών άγιων Πάντων78 δέν κη- 
ρύξη ρητώς, δτι άποβάλλει αύτήν), ό ρηθείς αύθέντης βασιλεύς θέλει πληρόνει 
κατ’ έτος εις τον ένδοξον αύθέντην Δεσπότην διά βίου τέσσαρας χιλιάδας 
τριακόσια χρυσά δουκάτα, έξ ών αί δύο χιλιάδες θά μετρηθώσι κατά τδν χρόνον 
της έπικυρώσεως.

Έ ν  περιπτώσει παραδοχής της προλεχθείσης δωρεάς, ώς έχει, καί έπι
κυρώσεως τών παρουσών συμφωνιών, ό σεβασμιώτατος καρδινάλιος έν τω 
αύτω όνόματι υπόσχεται νά κατορθώση ίνα ό μεγαλειότατος βασιλεύς, έκτός 
της £ηθείσης έτησίου συντάξεως, δώση εις τόν αύθέντην Δεσπότην τήν διοί- 
κησιν εκατόν στρατιωτών διατηρουμένων καί μισθοδοτουμένων υπό τού χρι- 
στιανικωτάτου βασιλέως κατά τήν συνήθη τάξιν τών γαλλικών στρατευμάτων 
τούτου δέ γενομένου ό λεχθείς αύθέντης Δεσπότης ύποχρεούται νά ύπηρετη αύ- 
τοπροσώπως μετά τών εκατόν στρατιωτών τόσον .τήν Αύτού Μεγαλειότητα, 
ώς καί τούς διαδόχους αύτού, άμα ζητούμενος.

Έ ν  τοιαύτη περιπτούσει υπόσχεται νά κατορθώση ίνα ό μεγαλειότατος 
βασιλεύς έντός έξ μηνών άσφαλίση είς τόν αύθέντην Δεσπότην, είτε έν Ιταλία, 
είτε είς τάς άλλας ύποκειμένας τη Α.Μ. χώρας, γαίας παραγούσας πέντε χιλιά- 73

73. Δηλαδή ώς τήν 1η Νοεμβρίου (Le Jour de la Toussaint).
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δας χρυσών δουκάτων ετήσιον εισόδημα, καί τώ πληρόνηται έτησίως εις με
τρητά ή άνω ποσότης, μέχρις ού αί λεχθείσαι γαΐαι πραγματικώς τώ παραδοθώ- 
σιν.Είς τούτο θέλουσιν εισθαι ομοίως υπόχρεοι καί οι διάδοχοι βασιλείς τής Α.Μ.

Όμοίως υπόσχεται ίνα ό μεγαλειότατος βασιλεύς μεταχειρισθή τάς κατά 
ξηράν καί θάλασσαν δυνάμεις αυτού όπως τον άποκαταστήση πάλιν Δεσπότην 
εν τη Δεσποτεία τής Πελοποννήσου* τότε δέ ό λεχθείς Δεσπότης θά παρου- 
σιάζη εις τον μεγαλειότατον καί χριστιανικώτατον βασιλέα, κατά την ήμέ- 
ραν τού άγιου Λουδοβίκου, λευκήν εΰδρομον ίππον εν τίτλω φόρου.

Όμοίως υπόσχεται, ότι ό μεγαλειότατος βασιλεύς νά μεταχειρισθή την 
άγαθοεργόν αύτού μεσολάβησιν όπως κατορθώση καί πληρόνηται τακτικώς 
εις τον αύθέντην Δεσπότην ή σύνταξις χιλίων οκτακόσιων δουκάτων, χορηγη- 
θείσα αύτώ έπί της άρχιερωσύνης Σίξτου Δ', επί τού ταμείου τής Σταυροφο- 
ρίας.

’Αλλ* έν περιπτώσει, καθ’ ήν ό μεγαλειότατος βασιλεύς δεν παραδεχθή την 
προλεχθεισαν δωρεάν καί διακηρύξει προ της προσεχούς εορτής των αγίων 
Πάντων, ότι δεν εννοεί νά τήν δεχθή, όλα τ ’ άνωτέρω ρηθέντα, τόσον ή δωρεά 
ως καί αί συνεπεία αυτής γενόμεναι συμφωνίαι, θέλουσι θεωρηθή άκυροι καί 
άνευ ούδενός άποτελέσματος.

Εις τήν πίστωσιν τούτων ώρκίσθη ό μεν σεβασμιώτατος καρδινάλιος θείς 
τάς χείρας έπί τού στήθους αύτού, ό δ* ένδοξος αύθέντης Δεσπότης άψάμενος 
των άγιων Γραφών.

5. Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΤΣ ΤΟΤΡΚΟΤΣ (1500)
{Γ . Θ. Ζώρα, Χρονικόν περί των Τούρκων σουλτάνων, * Αθήναι 1958, σ. 132-133)

Καί ό Μπαγιαζίτης, ως είπαμε, έδιάβη εις τήν Μεθώνη τό Κάστρο, οπού 
ήτονε καί αυτό βενετικό, καί τήν έπολέμα ήμέρα καί νύκτα μέ λουμπάρδες74 
καί μέ μουρτίρια75. Τά όποια μουρτίρια είναι λουμπάρδες κοντές καί άνοικτά 
τά στόματά τους, καί βάλλουσι βοτάνι76 μέσα καί βόλι καί τά στήνουσι ορθά 
καί πάγει τό βόλι ψηλά καί, όταν κατεβή, χαλάει όσπίτια, άνθρώπους, εϊ τι 
εύρη. Τήν οποίαν τήν έπολέμα μέ πάσα λογής άρματα, μέ δοξάρια, καί ή γιανι- 
τζαρία μέ τά τουφέκια. Καί τά τειχία της Μεθώνης είναι ψηλά καί δυνατά. Καί 
εΐχε μέσα καί πολλούς άνθρώπους καί δέν ήπόρειε νά τήν έπάρη καί έθελε νά 
τήν άφήση, νά ύπάγη. Ά μμή ή άμαρτία έπροξένησε καί ήρθανε κάτεργα βενέ- 
τικα εις τό κάστρο εις τον λιμιώνα μέ τροφές, λέγω παξιμάδια, άλεύρι, κρασί, 
βοτάνι καί άλλα χρειαζόμενα τού κάστρου, εις βοήθειαν. Καί, ώς είδανε τά κά-

74. Λουμπάρδα' είδος πυροβόλου (άπό τό Ιταλικό bombarda).
75. Μουρτίρια' άντίστοιχα πρός τούς σημερινούς όλμους (άπό τό ιταλικό mortaio ή 

mortario).
76. Δηλαδή μπαρούτι.



τεργα, έκινήθησαν ot Μεθωναίοι βλοι, παιδία, γυναίκες, άνδρες, όπου ήσαν 
άπάνω είς τά τειχία όπου έφυλάγανε, έδράμανε είς τον γιαλό διά να ξεφορτώ
σουνε τις τροφές άπό τήν χαρά τους. Καί ήτονε πουρνό77, ζταν ήρθαν τά κά
τεργα. Τότε είδαν οί Τούρκοι, όπου ήσαν άπ* όξω τά τειχία, ότι τά τειχία ήτανε 
μοναχά, χωρίς άνθρώπους· τής ώρας έβάλανε σκάλες καί καρφία μεγάλα κατά τό 
μέρος όπου ήτανε τά τειχία πλέο άχαμνά καί χαμηλά, καί άνέβησαν άπάνω είς 
τά τειχία πρώτα οί γιανιτζάροι καί έβαστούσανε καί φλάμπουρα μικρά καί τά 
έβάλανε τό γύρο του τειχίου. Καί οί ελεεινοί Μεθωναίοι, όπου ήτανε μαζωμένοι 
είς τόν γιαλό είς τον λιμιώνα, δέν ή ξέρανε δτι οί γιανιτζάροι άνέβησαν άπάνω *ς 
τά τειχία καί έμπήκανε μέσα είς τό κάστρο καί έβάλαν τά φλάμπουρα’ μόνε 
έξαίφνης ήκούσανε τόν άναλαλαγμόν όπου άλαλάζανε καί έδράμανε οί Μεθω
ναίοι μέ τά άρματά τους. Καί, έκεί όπου έπηγαίναν, έσυναπαντήθησαν μέ τό 
πλήθος των Τούρκων καί τούς έτζακίσανε καί άρπάσανε παιδία, γυναίκες* καί 
τούς έλεεινούς Μεθωναίους έκόφτανε καί άλλους έδένανε· καί τούς έδένασι ωσάν 
πρόβατα καί τούς έσύρνασι. Καί οί Μεθωναίοι έβολήθησαν τάχα νά άποδιώξουν 
τούς Τούρκους καί άπό μέσα τό κάστρο καί έβάλανε φωτία είσέ πολλές με- 
ρές του κάστρου, τάχα διά νά φοβηθούν οί Τούρκοι, νά φύγουν δξω. Ά μμή 
αύτοί μήτε φωτία έσκιάχτησαν μηδέ άλλα μηδέ άρματα. Καί έκάησαν τότε 
όσπίτια, άργαστήρια, έκκλησίες. Ά μμή οί Τούρκοι έπεριλάβανε τό κάστρο 
καί τό περίωρίσανε.

Καί τότε έμπηκε μέσα καί ό σουλτάν Μπαγιαζίτης78 καί έμπηκε καί έπρο- 
σκύνησε μέσα είς την φραγκοκκλησίαν, την οποίαν την έκαμε σμαίδι79 έως την 
σήμερον. Καί έκατακόψανε τούς έλεεινούς χριστιανούς. Λέγουσι δτι άπό την 
πολλήν σφαγήν οπού έκάμανε, έ'δραμε τό αΐμας έως είς τήν θάλασσα καί έκοκ- 
κίνιζε. Καί άπό κεί, ωσάν έπροσκύνησε, ό Μπαγιαζίτης έδιάβη είς τό άφεντικό 
παλάτι καί έκάθησε μετά μεγάλης δόξας καί παρρησίας. Καί, δσους Μεθωναίους 
έπιάσανε ζωντανούς, ώρισε καί τούς ήφέρανε όμπρός του, μικρούς μεγάλους. 
Καί ώρισε δτι άπό δέκα χρόνων ·καί άπάνω νά τούς κόψουν όλους* καί ούτως 
έγινε. Καί έμάζωξαν τά κεφάλια τους καί τά κορμιά τους καί τά έκτίσανε καί 
έκάμαν έναν πύργον μεγάλον δξω άπό τό κάστρο, ό όποιος φαίνεται έως τήν 
σήμερον...........................................................................................................................
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77. Τής Κυριακής, 9 Αύγούστου τού 4500.
78. Ή  είσοδος τού σουλτάνου Βαγιαζίτ Β' έγινε τήν Ιίαρασκευή, 44 Αύγούστου.
79. Σ μα ίδ ι ή μα σγίδ ι' τζαμί.



Γ. ΑΓΩ ΝΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜ ΑΤΑ TO T 16»r ΑΙΩΝΑ

1. «ΒΡΑΧΤ ΧΡΟΝΙΚΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΛΟΤ (1522)
(Κων. /. *Αμάντον, Σχέσεις Ελλήνων καί Τούρκων άπό του ένδεκάτου αίώνος μέχρι 

του 1821, τ. Α', Άθήναι 1955, σ. 165 σημ. 1)

Στούς ,αφκβ' ήλθεν δ άνωθεν σουλτάν Σουλεϊμάν μέ τήν άρμάδαν του Ιο υ 
νίου κστ' καί στάς ιζ' του ’Ιουλίου ήμέρα έκτη έδωσε πόλεμον μέ φωτιά καί 
άλλα πράματα. Καί εις τάς 8' τού Σεπτεμβρίου έδωσεν ομοίως πόλεμον καί 
έβγαλάν τους κακά 6ξω. Στοίς θ' ομοίως έδωσε πόλεμον μέ λουμπάρδες καί 
φωτιάν καί έμουντάραν80 άπάνω καί έγκρεμνίσασίν τους καί έβάλαν φλάμουρα 
καί «σκοτώθησαν πολλοί Τούρκοι Σεπτεμβρίου ιζ' καί πήραν κακήν ή μέραν μέ 
φωτιά. Στοίς κδ' έδωσεν μέγαν πόλεμον μέ μίνες81 καί φωτιά καί έσμιξε σπαθί 
μέ,σπαθί καί κράτηξεν ό πόλεμος ώρες στ' καί έπηρεν καί τό μπελοβάρδιν τού 
Σπάνια82 καί κράτηξεν ό πόλεμος ώρες δ7. ’Οκτωβρίου στ' έδωσεν ομοίως πό
λεμον καί άνέβησαν άπάνω καί έβγαλάν τους &ξω. Στοίς θ' έδωσαν ομοίως καί 
έβγαλάν τους δξω. Στοίς ιζ' έδωσεν ομοίως πόλεμον είς τήν πόρταν τού άγίου 
’Αθανασίου καί άνέβησαν άπάνω στο μπελοβάρδιν καί έβάλαν φλάμουρα xcct 

έπολέμησαν σπαθίν μέ σπαθίν δλη μέρα καί έβγαλάν τους δξω. Στοίς κβ' έδω
σαν δμοίως πόλεμον στήν Όβριακήν83 καί έσκότωσαν Τούρκους χιλιάδες στ'· 
τω αύτω μηνί κε' έκάμαν χαλασίαν καί έμπήκαν πολλοί Τούρκοι καί έβγαλάν τους 
6ξω κακώς έχοντα. Τω αύτω μηνί κθ' ήμέρα Σαββάτω έμπήκαν μέσα στό Μαν- 
δράκι84 καί δσοι έμπήκαν τόσοι έπομεΐναν. Δεκεμβρίου κε', ,αφκβ' έπαράδωκάν 
την τού Τούρκου.

80. * Εμουντάραν' άνέβηκαν (άπό τό Ιταλικό montare).
81. Μίνες' ύπόνομοι, λαγούμια (Ιταλικά mina).
82. Μτιελλοβάρδιν του Σπάνια' ό Ισπανικός προμαχώνας.
83. *Οβριαχή' ή έβραϊκή συνοικία.
84. Μανδράχι' τό λιμάνι της Ρόδου.
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ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ THE ΚΕΡΚΤΡΛΕ ΑΠΟ TOX ΕΟΤΛΕΐΜΛΧ TON ΜΕΓΑΛΟΙ IPEIIH

(Νιχάνόρου Νονχίου τον K tgxvgaiov, ΆποδημΙχι, έκδοση J .-Λ, do Foucault, Pari*
1962, σ. 167-172)

Αέδοκτο τ^ίνυν υπό Σουλαιμάνεω την μέν νήσον πυρί και σιδήρω κατα- 
ναλώσαι, % η ν ^ ε^ ο ^ ν  υεί*$υνατόν πα'ραΦτησαι. Οί μέν ούν βάρβαροι άνά τήν 
πόλιν σκεδασθέντες τάς οικίας κακώς διετίθουν έκκενούντες καί πυρ τοΐς ύπο- 
λειφθεϊσιν ένιέντες, τούς δ* άλισκομένους ές άνδραπόδων έπεΐχον τάξιν, πολ
λούς δέ καί κατέκτεινον. Ό  δε βασιλεύς Τούρκων πέμψας τινάς εκ των άλισκο- 
μένων ώς τήν πόλιν αίτήσοντας, όμοίως 8* αύ τοΐς ούσιν έξωθεν των τειχέων 
διδόναι σφάς αυτούς, είναι δ* έλευθέρους καί άσυλίαν έχοιεν σύν τοΐς κτήμασιν, 
οΐτινες άπελθόντες προς τούς έν τη πόλει ταύτα άνέφερον, οΐ δέ τής πόλεως ούδέν 
πρύς ταύτ* άνταπεκρίναντο έλόμενοι πασσυδί μάλλον άπολέσθαι ή τώ βαρβάρω 
έαυτούς έγχειρεΐν* ταυτα Σουλαιμάνης ένωτισθείς έφήκε τήν πόλιν πολιορκεΐν.
Ό  μέν ούν Χαιρατίνης85 έν τρισί γηλώφοις χωρίοις άντικρυς τής πόλεως έν τοΐς 
έπικαιροτάτοις μέρεσιν έπιτειχίσματά τινα έκ χωμάτων καί σανίδων ποιήσας 
καί τηλεβόλους μεγίστους ένθείς τήν πόλιν εισβάλλειν έμελλε* μή δντος δέ προσ- 
φόρου του καιρού έμενε καραδοκών ή τα πράγματα προχωρήσειν έμελλεν* αί 
δέ λοιπαί δυνάμεις περαιωθέντες, ώς είρηται, ές τα πέριξ έφέροντο χωρία της 
πόλεως καί έπί πάσαν διασκε^ασθέντες τήν νήσον ^ ό τ ο ^ ί . τοΐς εντυγ^άνουσι 
διετίθεντο κτείνοντες, ζωγ^υντες, λεηλατούντες, σκυλευόν^ες, 
διαί^θε^οντες, πρός ύβρεις παρθένων καί γυναικών ύπάνδρων έμπαροινούντες,

^ίί^ιιδων κ^μεΐρακνων ού φειδρμενοι, π^Ιίσ^ύτας καί πρεσβύτιδας άνηλεώς κα- 
τασφαττοντες, ευκτήριους οίκους καταμιαινοντες, κτηνη και ζωα παντοια 
ές τάς έκκλησίας έαβιβάζοντες. auxorTάνθρωπείω τοΐς άλόγων μιγνύντες καί * 
χω λυθρω του αναρωπειου αίματος, τωνοκτηνων συμφυροντες, και ταλλ οπόσα

Λ)θν »s  cv \ , - / >Τ7 tβάρβαρος χειρ κατά πολέμιων ποιειν ειωθεν; ουδεν απολίμπανοντες. bv τουτω 
δέ τινες των έκ της νήσου ές φρούριόν τι τού ’Αγγέλου86 καλούμενον πρός λίβα 
κατά θάλατταν έπιτετραμμένον έν έρυμνώ τινι τόπω καί /κρη^Μ ει καί πέτρας 
άπορρωγάσιν έρηρεισμένω, σφάς κατησφαλίσαντο, έκεΐθέν τε γενναίως τούς 
βαρβάρους άμυνόμενοι, λίθοις άνωθεν καί βέλεσι βάλλοντες ώς τε πολλούς τών 
πολεμίων ταύτη διαφθεΐραι. Κεΐται δέ τό φρούριον έξωθεν τής νήσου, ώς έφη- 
μεν, πρός λίβα οχυρόν πάνυ καί δυσπρόσοδον. ’Άλλοι δ* ές τάς τών όρέων κορυ- 
φάς άνέβαινον άσφάλειαν σφίσι πραγματευόμενοι, έτεροι δ* ές έλη καί δρυμώνας
κατεκρύπτοντο.......................................................*4 1

Όρων ούν 6 τε βασιλεύς Τούρκων μή προχωρήσαντα αυτώ κατά γνώμην

85. Χαιρατίνης' ό γνωστός Μπαρμπαρέζος άρχιπειρατής ΧαϊρεντΙν Μπαρμπαρόσσα.
86. Πρόκειται γιά τό σημερινό Άγγελόκαστρο, παλιό βυζαντινό φρούριο στό δυτικό 

μέρος τού νησιού, κοντά στήν Παλιοκαστρίτσα.



151

τά πράγματα καί τον χειμώνα άρχόμενον ήδη, μάλλον δ’ Άνδρέαν τον Δαυρίαν87 
ύφορώμενος και δεδιωςίνα μή τοις Ούενετοΐς συμμίξειεν, έπιθειτο πεπονημένον 
οντα τον έαυτοΰ στόλον τω χρόνω άλλα καί λοιμώδει πιεζόμενον νόσω, υπό δέ 
Λουτούφου88 καί των ετέρων πρύτανεων ερεθιζόμενος την νήσον καταλιπεΐν, 
έναντιούμενοι μάλιστα δή τη Χαιρατίνεω γνώμη καί φθονοΰντες αυτόν ενεκεν )0&>Ρ· .
εύνοίοε καί^οίκειότητος άς έκ βασιλέως έτύ^χα ^^_^νω  τήν μέν πολιο^μαν 
έκ του αστεος άφαιρειν, λεηλατήσαι δέ καί σκίλευσ^ι^ην νήσον όσον" ε£ηγ?ω /$/·,,, . y 
στρατω έπέτρεψε καί τον μέν στόλον διά θαλάττης προστάξας τάς καθ’ οδόν . ' ' ' /
Ούενετών ούσας πόλεις έκπολεμεΐν, αύτός δέ μετά των δυνάμεων ές Βυζάντιον—— 
έ π α ν ε ^  · · · * ' *  ^  · / *  Λ

Έλθόντος ούν του προστάγματος, ήρξαντο τάς να$ζ έμβιβά-
ζειν οί βάρβαροι, τούς δ* αιχμαλώτους" έ ς 7το αντίπεραν ^Ηπείρου διαπεράν. /
ϋσα μεν ουν τίμια των λάφυρων ες ̂ τας τριηρεις επεσωρευον, οσα ό αυ άνθος '

* Ύφ  ^7cc-U i / e x '  t y c t f x a t y  Τ„  , .εχοντα και μετακινειν ουκ ηουναντο πυρι κατεδαπανδυν. Ην ο οραν γηραιών
■s —λ ^ a r  a, 'vq * ;r ,πλ-ηθοε πολια πεπυκασμενων αγόμενων μεθ ύβρεων και σκυλιχων ως 7ζρος τας

η ν  J & tic ' tb q jp iL b  &c/ ux*sOt$υς μεν ορθοποδουντας και έμβαινοντας ταις κωπατς ποφακαθιζοντεςναυς, και τους μεν opWv..vwy ,w
, , ' ‘ μ apfVUz
απεκληρουν, τους δε γήρει πιεζομένους η νοόω τετρυχωμενους και νωθρως εκ

πιοτητα ελεουντες.. άλλ απαςαπλως απαντας ταις πριηρεσιν ενεβιβαζον ες 
£  jij^abvt % μ ι „  , r  .X, ,δουλειάν αποταμιευοντες ή εργον μαχαιρας ανηλεώς κατεργαζοντες. Ου μονον

ν  ί
σκη

εν άνθρώποις το δεινόν ήν, άλλ* ήδη καί άλά^κε ζώοις επίσης τό κακόν ένέ
ηψε. Καί γάρ δσ^^έν^τω ν^ώ ^ν ένόμ^ον έςοιατρ^φην ε^είν, ταις ναυσί

ένεβίβαζον, οσα §’ ύπο του πλήθους λαβειν ουκ ήδύναντο, ξίφεσ 
ftnzuto ifccccv μ  7c, <?Λ τπ  *, c ~ - Ύ „και τοις ανθρωπει^ις σ ω μ α τ .  κατεταττον. Ην ο οραν ιππεια τω

ναυσιν 
εσι κατέκτανον 
των πτωμάτων,

άνθρώπειά τε καί δνεία, ϊ Φ  δ’<οτε^^αί>κύνεια, μελη^ον*^5<άτατετϊηίέ$&? καί
κατα γης7και εννταις παραθαλαττώιοις ακταις κείμενα, και τα μεν οι- _ ^  ·./

■W ^ ~  CLL-i<r.V^riC ^,-r/y .̂/ν Λ^^Γ0ντα> πελιδνουντα, τινα οε,νεωστι κατεότωαγμενα σπαί-
στολου υποτου λοιμού και της όυσχωριας - 1ροντα

κατα< άττγι προσέρριπτον, ως πάντα τον αί-ιγ- — ί π II r r > ^ ^
γιαλόν σωμάτων άνθρωπείων τυγχάνειν άνάμεστον.............. . P ^ Q \ .ο

5 ^ ιχ > >  · ,aX̂ R
3̂  11 ΚΑΤΑΛΗΠΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ (1570 '
J  ΚΑΙ 1571)

(*Αρχιμανδρίτου Κυπριανόν, 'Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου έρανισθεΐσα κ.λ.,
Βενετία 1788, σ. 275-299)

Τή 9 φευ Σεπτεμβρίου ήμέρα Σαββάτου, προς τά ξημερώματα, κακή καί

87. Άνδρέας ό Δανρίας’ A ndrea Doria, Γενουάτης εύγενής, άρχιναύαρχος του στόλου 
του αύτοκράτορα Καρόλου Ε \

0  β  ί ®8. Λουτονγος' ό Λουτφή μπέης, ναύαρχος τού τουρκικού στόλου. ·*ν

^k^M 50'0  ^  Β "i 'X tzs *>zs ο It-Wp •1̂  O ' i t

. o r ' l t  n jr jjc m ',  ̂ ^ v c c ^ tf .o v io .-y  )^Du t o /

OU) QlJUU
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θανατηφόρος ήμέρα καί όλέθριος, έξαφνα όλοι όμού είς τον αυτόν καιρόν οί έχ- 
θροί άπό τά διορισμένα μέρη ώρμησαν πρός τά τείχη μέ ορμήν ανεκδιήγητου, 
βντες οί περισσότεροι είς το του Ποδοκατάρου"9, μέ το νά ήτον τό πλέον κατα- 
χαλασμένον, καί εύκολώτερον είς άνάβασιν, μέ τόσον θυμόν, μέ τόσας φωνάς 
καί άλαλαγμούς, όπου ύ^0·^σμν^εως είς τον ουρανόν. Οί χωριάται, όπου έφύ- 
λαττον μή δυνάμενοι νά δου /Χ 'Μ τΛ α α  ρ μ ατ ά το>ν άπό τό πλήθος, έτραβήχΟη- 
σαν πολεμούντες. *Έκοψεν αυτούς ό έχθρός είς λεπτά, και είς μίαν στιγμήν ό 
έσω χάντακας έγέμισεν άπό νεκρά σώματα. Έσήμανεν ή καμπάνα τού πολέμου, 
δλοι οί κακόμοιροι άποκλεισμένοι έβάλθησαν είς τά άρματα, καί πηδώντες άπό 
τούς λαιμούς έπάνω είς τά τείχη, έπολέμησαν είς τάς δύω πόρτας σφοδρώς, 
καί ό εχθρός έξανάπεσεν* άλλ’ αύξάνων είς πλήθος άρχισε νά άποκτα τά τείχη* 
εύρήκεν εκεί ’Ιταλούς, άρχοντες καί πολίτας άρματωμένους, έπολέμησε ώς δύω 
ώρας* ολοι τής χούρας πολεμουντες ανδρειωμένα έθανατώθησαν. Έφυγεν ό το- 
ποτηρητής άπό την πόρταν τής ’Λμμοχούστου, καί έκρύφθη είς τό παλάτιον.
U επίσκοπος τής Πάφου ένδυθείς ώς στρατιού της έγκαρδίωνε τούς άνθρούπους 

του. Τότε ό πομπαρδιέρος τού μπαλουάρδου Καράφα έλθών είς τήν πόρταν 
όπου ήσαν οί ρετοροι90, είπεν αύτοϊς μέ τολμηρίαν, σκύλλοι εχθροί τού Θεού 
καί τής Αύθεντίας, δέν βλέπετε πώς ό εχθρός ύπερίσχυσε διότι δέν εΐχαμεν 
πόλβερην91 νά τον διούξωμεν; Οί ρετόροι εύθύς έστειλαν είς τον ’Λλμορόνην νά 
τού είπούν, οτι έάν ίδή τον έχθρόν νά ύπερισχύση νά δώση φωτιάν είς τά λαγού
μια, καί όγλήγορα νά στείλη έν άμάξιον πόλβερην είς τό μπαλουάρδον τού Κα
ράφα. Τρέχων ό άπεσταλμένος άπάντησεν είκοσι πέντε γιανίτζαρους είς τήν 
στράταν, όπου έπήγαιναν κατά τό όσπίτιον τού Γιαννούτζου Μουσκόρνου, καί 
όμού μέ τον ύποκαπετάνον των πομπαρδιέρο^ν έκραξαν τούς ’Ιταλούς καί Ρω
μαίους διά νά τούς κατατρέξουν. Ά λλ’ αύξηθέντες οί έχθροί ώρμησαν ώς λέον
τες, καί είς αύτήν τήν ενορίαν έχύθη πολύ αίμα. Αΰξησεν ό έχθρός είς τά δύω 
μπαλουάρδα* έθανάτωσεν άσπλαγχνα τούς εύγενείς, καί στρατιώτας. Δέν έμει- 
νεν ελπίδα σωτηρίας πλέον. 'Ένα πλήθος έχθρού είσήλθεν είς τήν χώραν μέ 
άλαλαγμόν* άλλο μέρος τούτου έτρεξε κατά των διαυθεντευτών τού μπαλουάρ
δου τού Κωστάντζου, καί τούς έπήρεν άπό τά οπίσω* τούς έβαλαν είς τήν μέσην, 
καί τούς έκατάκοψαν. Πολλοί δέ των στρατιωτών μέ μεγάλην στενοχωρίαν 
κατέφυγον είς τάς ένορίας, ένθα εύρον πολλούς τού λαού, όπού έδιαυθεντεύοντο 
άνδρειωμένα* καί πολλοί άπό τούς εκλεκτούς, στρατιώται καί χωριάται μάλιστα, 
βλέποντες τον έχθρόν αύξανόμενον, καί τό πλήθος τών φονευθέντων, έφυγον 
άπό τον φόβον των καί μήτε ή παρακάλεσαις, μήτε ή φοβέραις τών μεγάλων

89. Μπαλονάρδο τοϋ Ποδοκατάρον' ένας άπό τούς κυριότερους προμαχώνες μέ πύργο 
τού φρουρίου τής Λευκωσίας.

90> Ρετόρος* (ιταλικά rcttore), σημαίνει γενικά διοικητής, κυβερνήτης, άξιωματούχος. 
917 Π όλβερη’ μπαρούτι (άπό τό Ιταλικό polvcrc).

!
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έδυνήθησαν νά τούς κρατήσουν. 'Ως τόσον εις τάς ένορίας έδιαυθεντεύοντο άν- 
δρειωμένα οί της χώρας, καί μάλιστα εις τό μέρος του άποστόλου Πέτρου καί 
Παύλου, έμπροσθεν της καθεδρικής εκκλησίας των 'Ρωμαίων, εις έκείνας τάς 
δύο στενάς στράτας, εις το έπισκοπάτον των 'Ρωμαίων, καί εις τά πέριξ, ένθα 
έθανατώθησαν πολλοί μοναχοί, καί ιερείς τού αυτού γένους, λέγουσι, πώς καί 
δύο έπίσκοποι 'Ρωμαίοι. "Ενα πλήθος μέγα δυστυχών έτρεχεν είς την πλατείαν, 
κλαίον καί όλολύζον. *0 ήγούμενος φράτωρ δε Κάρμινε έδραμε με ένα σταυρόν, 
παρακαλών τούς πεζούς καί ιππείς με δάκρυα νά διαυθεντεύσουν την χώραν, 
άλλ* ούδέν ώφέλησε* καί ό εχθρός δέν άφηνε ζωντανόν μήτε άνδρα μήτε γυναίκα 
μήτε βρέφος* τέλος πάντων ό,τι ήπάντει ήφάνιζε μέ τήν μάχαιραν* καί ήν ίδείν 
είς μίαν στιγμήν τήν ώραιοτάτην έκείνην πόλιν ένα άμορφον θέαμα, είς τούς δρό
μους νά τρέχη το αίμα, καί νά κοκκινίζη το έδαφος* καί είς κάθε ολίγον διάστημα 
βουνά από θανατωμένους. Ποίων αί κεφαλαί, ποιων τά χέρια, ποιων ποδάρια, 
διαχωρισμένα, ποίων ό έμυαλός έξω, ποίων τά έντόσθια χυμένα είς τήν γην καί 
μεμιγμένα μετά τών χοίρων, είς τούς οποίους ήτον ή ίδια τύχη μετά τών πο
λιτών. Αί φωναί, τά δάκρυα, οί όλολυγμοι, οί άναστεναγμοί έβοούσαν, άγχο- 
λόγουν, άνέβαινον έως είς τον ούρανόν, άλλά δεν ήτον εύσπλαγχνία, δέν ήτον 
συμπάθεια. Καί τωόντι ήμέρα έκδικήσεως τής οργής τού Θεού κατ* έκείνου 
τού λ α ο ύ .......................................................................................................... 4. . . .

"Επαυσε τέλος πάντων έκείνο τό άγχολόγισμα τών κανονιών, καί του- 
φεκίων άπό τού νά βροντολογούσι* άλλ* έμεταβάλθη ή σκηνή είς ένα άλλο δυσ
τυχές καί άθλιον* διότι δέν ήκούετο άλλο, παρά δάκρυα, όδυρμοί, κλαυθμοί, 
φωναί, καί άναστεναγμοί άκατάπαυστοι τών εύγενίδων γυναικών, οπού έχω- 
ρίζοντο άπό τούς άνδρας των. Έκείνας τάς φωνάς τών βρεφών, καί παιδιών, 
οπού άρπάζοντο άπό τάς άγκάλας τών μητέρων τών παρθένων αί κραυγαί 
άπό τήν βίαν, καί δυναστείαν τών άσελγεστάτων νικητών* τών νέων τήν βίαν* 
ποιος νά κλαίη τον άποχωρισμόν τού πατρός, τού φίλου, τού συγγενούς, τής 
μητρός, τής άδελφής* καί όσους μέ δυσκολίαν ύποτάσσοντο εύθύς ή μάχαιρα 
είς τον λαιμόν* τών γερόντων καί γραίων έκοπτον τάς κεφαλάς διά δοκιμήν 
τών σπαθίων τους* καί δήσαντες πολλούς έπληττον, καί έσυρνον όπου ήθελον.

Αυτή ή φοβερά σφαγή καί άρπαγή έβάσταξε σχεδόν τρεις ή μέρας. "Εγδυ
σαν τάς έκκλησίας, τάς ίεράς τραπέζας έκατατζάκισαν, τάς εικόνας ύβρίζον- 
τες έσχιζαν είς λεπτά* όσους εύρον είς τάς έκκλησίας καταφυγόντας έθανά- 
τωσαν* μέγας φόνος είς τούς χοίρους μεμιγμένους μέ τά άνθρώπινα σώματα. 
"Εκαμαν ένα πλούσιον λεηλατισμόν, οπού οί ίδιοι έλεγον, πώς ύπερέβαινεν 
έκείνον τής Κωνσταντινουπόλεως..........................................................................

Τήν ακόλουθον ήμέραν 7 Αύγούστου άνέβη είς τήν Άμμόχουστον ό υπε
ρήφανος Μουσταφάς, ως νικητής μετά δόξης καί θριάμβου, περικυκλούμε- 
νος άπό όλους τούς άξιωματικούς τού στρατεύματος, έν μέσω μιας άγχολο- 
γής άκαταπαύστου τών πυροβόλων καί μουσικών όργάνων, καί εύθύς μετά
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την ανόσιον προσευχήν του είς τήν έκεΐ αγίαν Σοφίαν, προετοιμασθεισαν έπρόσ- 
ταξε καί έκρέμασαν τον άθλιον Λουρέντζον Τιέπολον, εύγενη Βενετζιάνον 
καπετάν της Πάφου, είς τήν α '^ναν μιας των γαλέρων, καί τύν κυβερνήτην 
του ιππικού στρατεύματος. Τή 17, άξιοθρήνητος ημέρα παρασκευή, άφοΰ 
έπέστρεψεν άπύ τύ τζαμί, έπρόσταξε καί έφέρθη σιδεροδέσμιος έμπροσθεν 
παντύς τού στρατεύματος ύ τρισάθλιος Μαρκαντο>νιοε Μπραναδινο^  τραυ
ματισμένος, κατάστικτος άπύ πληγάς, έλεεινύν τοΐς ύρώσι θέαμα, έπρόστα- 
ξεν αύτύν νά φέρη είς τούς ώμους άπο μίαν σπυρίδαν Β2 γεμάτην χώμα είς δλας 
τάς σειράς τών κανονιών άνω καί κάτω, καί διερχόμενος άπ* έμπροσθέν του 
νά σκύπτη έως γης νά τον προσκυνή ως νικητήν του* είτα έφερον τύν ταλαί- 
πωρον είς την θάλασσαν, τον έβαλαν επάνω είς μίαν καθέκλαν, καί μέ μίαν 
κορόναν είς τούς πόδας του ύψωσαν αυτόν είς τήν γαλέραν τού καπετάνου της 
*Ρόδου, δείχνοντές τον είς δλον τύ στράτευμα* ή βοή τών ένεμπαικτικών φω
νών τών βαρβάρων γιανιτζάρων ένέπλησσε τον άέρα* έκειθεν άποκρεμάσαντες 
έφερον τον δύστηνον είς τήν πλατείαν, τον έγύμνο>σαν, τον έκαβαλλίκευσαν 
επάνω είς μίαν άγελάδα άδιάντροπα, καί μέ τούς ήχους τών τυμπάνων τον 
^περιτριγύρισαν τήν πόλιν φωνάζοντες καί ύβρίζοντες, είτα τον έρριψαν είς 
τήν γην καί σκληρώς τον έγδαρεν ώς ζώον ένας κατηραμένος Ε βραίος* ύπό- 
φερε μέ άνδρείαν καί σταθερότητα μαρτυρικήν ό αθλητής Μπραγαδΐνος, ύβρί- 
ζων καί καταπτύων τήν βαρβαρότητα καί τήν άθεσμον θρησκείαν των. Τύ δέρμα 

(\ του μετά ταύτα έγέμισαν άχυρα, καί κρεμασθέν είς μίαν άντέναν της γαλέρας
περιήλθεν πάσαν ,τήν παραθαλαη^ί,αν τήε Συρίαε είς ένδειξιν τών θηριωδών 
ανδραγαθημάτων τού βαρβάρου έκείνου γένους, καί είς καταφρόνησιν τών Χρι- 

ψργ στιανών. Το δέ σώμά του έτεμον είς μέρη καί έπρόσταξε νά κρεμάσουν είς
κάθε σειράν κανονιών ένα μέρος* καί τύ δέρμα μέ τάς κεφαλάς τών άνδρείων 
'Έκτωρος Βαγλιόνε καί λοιπών, έστάλθη είς Κωνσταντινούπολιν . . . .

Γί) Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΙ ΝΛΙ'ΜΛΧΙΑ Τ1ΙΣ ΝΑΠΙΛΚΤΟΤ (1Γ»71) 
(Γ . Βαλέτα, Χρονικύ τού Γαλαξειδιοΰ, Αθήνα 1944, σ. 131-135)

Έ κεΐ πού διηγάμαι, θά σάς είπώ καί ένα κακό, πού έγενέθηκε μέ άπι- 
στία τών Φραγκών,,πού πάντα πολεμάνε τή ρωμέϊκη πίστη. Έστοντας οι 
Φράγκοι νά νικήσουνε τήν τούρκικη άρμάτα 93, έπαραγγείλασι σέ δλους τούς 
Χριστιανούς, πώς νά σηκώσουνε άρματα κατά τούς Τούρκους καί αύτοί θά 
τούς συντρέξουνε. ’Λκούοντες γούν τέτοια παρηγορητικά λόγια οι Χριστια
νοί, μέ μεγάλη χαρά καί πολύ κρυφά, έτοιμασθήκασι, γιά νά βαρέσουνε τούς 
Τούρκους.

*Ήρθασι γούν πολλοί Μοραΐτες στύ Γαλαξείδι, και μέσα στήν έκκλησία

92. Σπνρις-ίδος* κοφίνι.
\  * ν % 93. Εννοεί τή ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 'Οκτωβρίου 1571). f <r\  *

Γ  XuuOSA'. >ο*ρν. , ΟΟΟ OpD'AatiCvfei W
V \\\v  r o  ν ϋ  , τ> at

·>» irnrs (:<
f\00



> ύ Λ * \  <*>»
κ * ι ·  c w w * V  U o .  χ ^ ' ο υ , ρ  w ^ M O .  1  ^  » ν  ν * ^  . ■

■ * '  - —  r

X ' \
ficcf/ZUL ' ΟΖ< Ο aygA 

rc>r cx*X>SfU; Γ\ν
« * 4  r  -UA-O ^  T  V tr v c Z r
toNc^V to i  i\xO £^C,T\*\9'*-'^>^ C' Ql^Y* <TKOS\D X W  < ^ ° (. ^ C - N7 ^ ,J(̂ JV̂

a v> . ^ t^9 < sv \ f^ o  ^ ,ζ ρ , G tii^ °  1UV1 (AOC'W'iT^v'^· ' f t  ^  T ^ ' i t  'M z 
του * Αγίου Παντελεήμονος έκάμασι μέ τούς Γαλαξειδιώτες τές σ υ μ φ ω ν ίε ς ,^ ^ ^ α ^ , ODo 
με όρκο, γιά νά σηκωθούνε την ίδια ήμέρα. Καί οί Λιδορικιώτες το έπαραδετ^,^  
χτήκασι, καί οί Σαλονίτες, όσοι ήρθασι κρυφά στο Γαλαξείδι. Καί έμείνασι f  ŷ  ^
σύμφωνοι, πώς άλλοι τής στεριάς καί άλλοι τού πελάγους, νά βαρέσουσι τούς r r , }C>
Τούρκους λέγοντας: «"II νά πεθάνομε ή νά ξεσκλαβωθούμε καί οποίος μετά- . , L^Lyvrj^
νοιώσει ή προδο')σει αυτά πού είπαμε, νά μήν ίδεΐ Θεού πρόσωπο». Καί έβά- \ * ΧβΟν ό 
λασιν δλοι τά χέρια άπάνου στες εικόνες, καί έποίκασι φοβερόν δρκο, νά π ο -^ Ο ^ ^^ . C*» φ̂ fQ j*  
λεμήσουν αδερφωμένοι. S c ^ ^ L : f l ^ o  V y i ;S  $’ >*CX f *

Καί πριν έρθει ό συμφωνημένος καιρός, ένας Βοστιτζανσξ έπρόδωκε το ςν ΑοΧ\φ 
μυστικό στούς Τούρκους. Καί αυτοί έπιάσασι δσους βρήκαν καί τούς έβά- ί ^ ^ , ’ 
λανε χάψι 94. Καί έκεί μέ άδιήγητη θηριωδία τούς έσκοτώσασι μέ σπαθιά καί 1\€ϋ(βθ '
μπιστολιές, βιάζοντάς τους νά μαρτυρήσουνε τούς συντρόφους. Καί δσοι Mo- . x r
ραίτες έγλύσασι, έπήγασι στη Μάνη* καί έκεί έσηκώσασι σεφέρι 9δ, σφάζοντας Ζ£ν Ζ&Π0
τούς Τούρκους. ^  fMj*

Τρεις Μοραΐτες, έρχάμενοι κρυφά στο Γαλαξείδι, άφηγηθήκασι τά τρετ

τρινιτζώτες στο Γαλαξείδι, καί άποφασίσασι νά σηκώσουνε σεφέρι, καί νά ✓ _ . Τ  ΧΥ Γ*
σκοτώσουσι τούς Τούρκους, θαρρόντας καί στή βοήθεια των Φράγκων. λΧ yvl  ̂ ^

Καί έμαζωχτήκασι τρεις χιλιάδες καί έπήγασι καταπάνου* στο Σάλο να, 00^
στέλνοντας μαντατοφόρους νά σηκωθούνε καί οί άλλοι άπό τό Βενέτικο 96. Καί /7*.-ν, '
* / £ » * \ \ ί / «  „  ,  / ,  ,  ,  Λ /  \  1αποςο) απο το Ζ,αλονα ηυρασι ί ο  τούρκικο ασκέρι, που, μαθαίνοντας τα μαν- U < 
τάτα, έβγήκε νά τούς βαρέσει.

Ε κ ε ί ήρθασι οί μαντατοφόροι, τό πώς άπό τό Βενέτικο κανένας δέ ση- A-r&lt
κώνει άρματα, καί οί Φράγκοι πουθενά δέ φαίνονται καί πώς τούς έγελάσασι 
καί βοήθεια δέ στέλνουνε. Ακούοντας αύτά τά μαντάτα, άλλοι έδειλιάσασι 
καί έφύγασι, καί τό ασκέρι των Ρωμαίων έδιαλύθηκε άταχτα.

Περνόντας δύο ημέρες, ήρθασι στο Γαλαξείδι γράμματα άπό τον μπέη, 
τό πώς τούς συμπαθάει 97 καί νά έρθουσι στο Σάλονα οί κεφαλάδες 98 γιά νά 
είπούσι στον μπέη τό πώς έγένηκε αύτό τό πράγμα καί νά μήν έχουνε κανένα 
φόβο. Καί τούς έβαλε δρκο τό σπαθί καί τό κεφάλι του.

Οί γούν Γαλαξειδιώτες έμπήκασι σέ μεγάλη έννοια. Καί έκεί ήρθασι καί 
οί Λιδορικιώτες καί τούς άφηγηθήκασι τά ίδια. Έ τότες άποφασίσασι νά πη- 
γαίνουσι στό Σάλονα, έλπίζοντας στούς δρκους τού μπέη, τό πώς δέ θά τούς

94. Χάφι' φυλακή (τουρκικά hapsi).
95. Σεωέοι' πόλεμος, έκστρατεία.
9^ Β ε ν έ τ ικ ο ' ή σημερινή έπαρχία Ναυπακτίας.
97. Συμπαθώ' συγχωρώ.

% 98. Κεφαλάδες* οί προύχοντες.
5 ρ θ ( ^ ί Ι Ι ΐ / γ  <ZpX?S i - ^ o i  * tyX>\A,z  7 0 r *  tO  ^  - j j
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πειράξει. Έξεκινήσασι γουν είκοσιτρείς, όι πρώτοι νοικοκυραίοι, Γαλαξει- 
διώτες, μαζί μέ τού; Βιτρινιτζώτες και Λιδορικιώτες και έπήγασι στό Σάλο να.
Καί 6 μπέης τούς έδέχτηκε μέ τιμές καί χαρά ψεύτικη. Και άφηγόντας το πώς 
έγελασθήκασι άπό τούς Φράγκου; και έσηκιόσανε άρματα, μά κανένα κακό 
δέν έκάμασι, ό μπέης τούς έσυχώρησε καί τούς έσυβούλεψε νά είναι πάντα 
φρόνιμοι καί νά τηράγουν τή δουλειά τουε, καί το πουρνό σύνταχα 99 νά μισέ- 
ψουσι 10°.

Ακούσατε γούν τό τρομερό γέλασμα πού τούς έκαμε ό μπέης, και τό 
μαρτυρικό τους θάνατο. Τό βράδυ έδιάταξε καί τούς έπιάσασι έναν ένα, καί 
τούς έδέσασι μέ σίδερα, καί τούς έβάλασι σε ενα σκοτεινό μπουντρούμι. Καί 
έκεΐ, μέ τά σπαθιά, τούς έσφάξασι ολους, ογδοήντα, χωρίς νά λείπει κανένας.

Καί ένας μοναχά άπό χωριό Βουνοχώρα, πού τον έλέγασι Λημήτρη Λυ- 
κοθανάση, έστοντας άντρειωμένος άνθρωπος, έσπασε τά σίδερα, και αρπά
ζοντας τό σπαθί ένού τζελάτη101, έσφαξε δυό Τούρκους καί τόν πορτιέρη, 
καί τρέχοντας ωσάν έλάφι, έγλυσε άπό τό μακελειό. Και ύστερα άπό πέντε 
ήμέρες, έρχάμενος στο χωριό του, έπέθανε.

Έσκοτωθήκασι γουν μέ χίλια βασανιστήρια οί άλλοι όγδοήντα, οί πρώ
τοι κεφαλάδες καί τά άνδρειότερα παλικάρια, μέ άπιστιά μεγάλη. ’Ακούσατε: 
είκοσι δυό Γαλαξειδιώτες* τρεις Βουνοχωρίτες* δύο Πεντεορνίτες' τρεις *Αγια- 
θυμιώτες* δέκα Βιτρινιτζώτες* τρεις Κισσελίτες* δύο Βιδαβίτες* είκοσι Λι- 

Λ δορικιώτες· καί δεκατέσσερες Σαλονίτες* δλοι για^άρι-πατρίδοΓΙ^
3  σκεία συμπαθηι^ένρι άπό όλεε rkr άμοφτίεΕΓ ^  ,. | „

U o p να b °  wV '
5. ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOT DON JUAN DE AUSTRIA ΠΡΟΣ TON Α Π Π Ρ Ο Ι Ι Ο Λ Ι Ί Ί Ι Μ Ο ^ ^ Χ - ^

ΣΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΙΝΟ (1572) ^  v ^
(Π ρβλ. κ α ί K. Σάθα, Τουρκοκρατουμένη Ε λ λ ά ς , σ. 171. Τό πρω τότυπο τη ς έπιστυλής 
ε ίχ ε  γραφή έλληνικά κ α ί μεταφ ράστηκε άργότερα κα ί στα Ισπανικά. Έ δ ώ  άποκαθί- 
σ τα τα ι ή  όρθογραφία του)

Δον Ίωάννου δέ Άούστρια
Πανιερώτατε έν Χριστώ πάτερ, ευλαβείς χριστιανοί καί 7τνευματικοί, 

άνδράγαθοι στρατιώται καί τιμιότατοι λαοί τής επαρχίας τής Πέλοπος νήσου 
καί των περιχώρων αύτής. ’Έλαβα μίαν γραφήν γεγραμμένην εις τάς κ' τού 
άπερασμένου Φεβρουάριου καί εις τί μέ γράφετε καλώς οϊδα, πεθυμώντας 
τήν έμήν βοήθειαν εις αύτά τά μέρη τού έλευθερώσαι άπό την δουλείαν καί 
ζυγόν εις τήν οποίαν σας έκρατεΐ ό έχθρός τού σέβας τών χριστιανών. Έ ν πριυ- 
τοίς έντίμως πράττετε καί τό άρεσκόμενον τού Θεού παντοκράτορος ποιητού

99. Σύνταχα’ πολύ πρω ί.
100 . Μισεύω* άναχω ρώ  (άπό τό  λατινικό  m issu m  τού ρ. m i t t y ).
101 . Τζελάτης’ δήμ ιος (τουρκικά '
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των όλων, δς ούκ άμνημονείται του ελάσματος όταν έν μετχνοία καί ελεημο
σύνη τον προσκαλεΐ και παρατίθεται εις αυτόν καί ούτως αληθώς πίστευσον 
και έλπισον. 'Όσον εις τήν δρεςιν καί προθυμίαν όπου εις έμέ έχετε, έγώ θέλω 
κάμει το δύναμαι καί εις τούτο θέλετε γνωρίσει μετά εύσπλαγχνίας το θαρρεύε- 
σται εις έμέ, δτι δεν θέλω σαλέψει στιγμή άκαρπα, καί εις τούτο τα έργατα 
θέλουν τό άποδείξει. Νά ήξεύρετε άλλον δέν έλειψε διά νά σάς άναπαύσω είμή 
μόνον ή άργητα της αρμάδας διά νά έρθω νά σάς συνδράμω νά σάς έλευθερώσω 
καί νά σάς μεταφέρω εις έλευθερίαν. ' Η αίτια ήτον ή κοίμησις τού άγιωτάτου 
πατρός καί εύσπλάγχνου πάπα πέμπτου 102, καθώς ήκούσατε, ον έπροσκάλεσεν ό 
Θεός τές ημέρες τές περασμένες. Είς το παρόν μάς έδώκεν μεταγενέστερα τού 
έκεϊθεν άγιου θρόνου μεγάλου παραδείγματος καί μεγάλης φιλανθρωπίας. Καί 
εις αυτόν έλπίζω βραχέως νά έλθω εις αυτά τά μέρη εις αύξησιν της συνοδείας 
των χριστιανών καί εις κοινήν άγαθοποιίαν. Καί μέ τοιούτον σκοπόν θέλω μι
σέψει άπ’ εδώ μέ τήν άνωθεν άρμάδα μέσα εις τέσσαρες ή πέντε ήμέρας το 
άργότερον διά τούς Κορφούς καί έκεΐ θέλετε άποστείλει καί μού θέλετε άπο- 
καλύψει καθαρότερα τού αύτού τόπου τά γινόμενα καί πάντα καταλεπτώς 
παραγγέλνοντάς μου. Τό δλον θέλει συνέλθει δίδοντας θάρρος τό πρεπόμενον 
τού αύτού λαού βεβαιώνοντάς τους θαρρετικώς 6τι άλλον δέν έπιθυμώ είμή 
τήν έλευθερίαν σας καί τήν ωφέλειαν, διατί ό κομίζων τήν παρούσαν σάς^θέλει 
εξηγήσει καί σάς θέλει παραγγέλει άπλότερα εις δλον έκεινο άπ’ έδώ ήθελα 
γράψει στέργοντας. Τό δλον αύτος σάς θέλει άποκαλύψει. Παύομαι παρακα- 
λώντας τον Θεόν ήμών τού φυλάξαι υμάς.

Έγράπτη έν Μεσσήνη εις τάς ζ' τού Ιουνίου ,αφοβ'.

6. 11 ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟ 1* ΜΗΤΡΟΙΙΟΛΙΤΗ ΤΙΜΟΟΕΟΓ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ι1Α1ΙΑ 1I1U Ε ' U372)
(Γεωργίου Τ . Κόλια, Επιστολή του μητροπολίτου Τιμοθέου πρός τον πάπαν Πΐον Η' 
(1572), τόμος «Είς μνήμην Κ. ’Λμάντου» (1874-1960), Άθηναι I960, σ. 391-412)

Μακαριώτατε καί άγιώτατε δέσποτα πατήρ πατέρων ποιμήν ποιμένων 
τρισκαιδέκατε τών ’Αποστόλων καί πάσης της οικουμένης άγιωτάτη κορυφή, 
δουλικώς προσκυνώ τή μεγίστη μακαριότη σου καί άσπάζομαι τούς τίμιους 
σου πόδας. Εί καί έκ μακρόθεν έσμοι103 οικιακός σου μικρός δούλος τολμώ 
άναφέρω τη ση μεγίστη μακαριότητα περί τών Τουρκών τήν ύπόθεσιν. Αφού 
ό Θεός ό έλεήμων έδωσεν τό νικος τό γένος τών χριστιανών καί έπηραν τήν 
άρμάδα του, έγινεν θηρίο άνήμερο ό άσεβής πρός τούς χριστιανούς, οπού εύρί- 
σκονται είς τον Λεβάντη, είς τό κράτος τό έδικό του. "Εστειλεν κουμεσσάριους

102. Πρόκειται για τόν πάπα Πίο Ε ' Ghislieri (1504-1572). Χάρη στις προσπάθειες 
τού ΙΙίου Ε ', πού έγινε πάπας στα 1566, πραγματοποιήθηκε ή Sacra Liga. ΓΙέθανε τήν 
1η Matou 1572 καί ή Καθολική Εκκλησία τόν άνακήρυξε άργότερα άγιο.

103. Εννοεί ειμι (ό συγγραφέας παρασύρεται πιθανόν άπό τόν τύπο έσμεν).
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μέ τόμους άφθεντικούς και αποφασιστικούς είς όλο το κράτος του νά μάση 
έκ τούς χριστιανούς τά παιδία, οποίος έχει δύο παιδία νά πάρη τό ένα καί ό
ποιος έχει τέσσαρα νά πάρη τά δύο νά τά κάμη Τούρκους, νά άναπληρούση τόν 
τόπον των γιανιτζάρων καί των λοιπών όφφικιτζιάλων, οπού έχάθησαν εις 
την άρμάτα* καί έτζι το έκαμεν καί έπλήρωσεν όλους τούς τόπους των οφφι- 
κίων των ευκαίρων καί έκαμεν τήν τάξιν τήν προτέρα σώαν και ανελλιπές κα
θώς καί πρότερον καί καλύτερα καί είς άναίρεσι των χριστιανών. Περί δέ τά 
κάτεργα οπού έχασεν άντ* αύτών κάμνει ετερα καινούργια τριακόσια τον αρι
θμόν καί μέ παλαιά οπού τού έμειναν τόσα έτοιμάζει νά τάχη καμωμένα έως 
τόν Μάϊον μήναν. Περί τών κατέργων οπού κάμνει έγγάρευσεν τούς χριστια
νούς οπού είναι είς το μέρος τής Σκυθίας, στής Βουλγαρίας τά μέρη σιμά είς 
το ποτάμι, οπού λέγεται Τούναβης, νά δώση πάσα άνθρωπος ένα ξύλο τετρά
γωνο νά τό παγαίνη είς την Μαύρη Θάλασσα πάσα εις άτός του* καί τά κάμνει 
τά κάτεργα είς την Μαύρη Θάλασσα διά πλέο σιγούρα διά τον φόβον καί διά 
τό ξύλο τό πολύ όπου εύρίσκεται. Καί έμήνυσεν καί τού πρίντζηπου τής Βλα
χίας, όπου τού δίδει ό μέγας Τούρκος τήν εξουσίαν καί στέκει είς τήν Βλαχία 
άφέντης μέ τό θέλημα του Τούρκου καί έναι χριστιανός Βλάχος καί έναι τό 
όνομά του ’Αλέξανδρος 104 νά τού δώση διακόσια άμάξια λινάρι καί καννάβι 
καί στουπιά, καί τά έδωσε* άκόμη τού έμήνυσε νά τού δώση ό αύτός ’Αλέξαν
δρος είκοσι χιλιάδες άνθρώπους κωττηλάτες διά τά κάτεργα' καί ετοίμαζαν 
καί τούς άνθρώπους νά τούς δώση. Καί οί Εβραίοι έβοηθούσαν πολλά διά τά 
κάτεργα τού Τούρκου νά γένουν, καί έναι βέβαιο αύτό όπού έγράφω μετά φό
βου Θεού. Καί ό μέγας Τούρκος έχει τριζόρο 105 106 πολύ καί τροφή πολλή καί 
μαστόρους πολλούς καί άνθρώπους πολλούς, καί έγγάρευσεν όλο του τό κράτος 
διά νά άρματώση τά κάτεργα καί έως τό Μάϊ τά έχει τελειωμένα τά τριακόσια
κ ά τερ γα .........................................................................................................................

’Ήξευρε, μακαριώτατε καί άγιώτατε δέσποτα, καλύτερον καιρόν δέν ευ
ρίσκετε ωσάν τώρα νά χαλάσετε τόν μιαρόν τόν Τούρκον, οπού έμίανεν το γέ
νος τών χριστιανών καί νύχτα μέρα βιάζεται νά κάμη τούς χριστιανούς Τούρ
κους. Νά άσηκούσετε βαρέα άρματα τού πελάγου νά άπεράσουν είς τόν Μορέα 
νά χαλάσουν τά καστέλλια τού Μορέως, όπού στέκουν είς τόν *Έπαχτον το 
κάστρο* καί είναι τά καστέλλια είς την θάλασσα, εις τό στενό τού Μορέως, τό 
ένα άπό μία μεριά καί τό άλλο έκ την άλλη 106, καί αυτά τά καστέλλια ούδέν 
είναι τόσο δυνατά, μήτε ή πόλις* άρτελαρία 107 ούδέν έχουν καί γλήγορα χα
λούν* καί άπέν νά περάσουν κουρσεύοντας Τούρκους καί Εβραίους νά παγαί-

104. ‘Ηγεμόνας τής Βλαχίας (1569-1577), γιός τού Μίρτσεα Τσομπανούλ.
105. Τριζόρο* θησαυρός (ιταλικά tesoro).
106. Ιΐρόκειτα για τά φρούρια τού Ρίου καί τού Άντιρρίου πού βρίσκονται στην εί

σοδο τού Κορινθιακού κόλπου πριν άπό τή Ναύπακτο (Έπαχτο).
107. Ά πό τό ιταλικό artiglieria' πυροβολικό.
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νουν εις τά καστέλλκχ όπου είναι σιμά εις τήν Π όλι108* εκείνα είναι δυνατά 
καί έχουν καί πολλήν άρτελαρία καί εις έκεινα θέλουν κάμει κάμποσον κόπον 
νά τά πάρουν. Καί ωσάν πάρουν τά καστέλλια παγαίνουν ορθά εις την Κων- 
σταντινόπολι* ή Κωνσταντινόπολι έχει άχαμνά τείχη, γλήγορα παίρνεται* 
μόνον τά καστέλλια τήν φυλάγουν. Ωσάν κινήση ή άρμάτα καί πάγη, καταπώς 
σου γράφω, νά έβγάλετε άλλο φουσάτο 109 της στερείς άπό τον ρέ Μαξιμιανόν110 
βαρύ* νά έβγη εις τήν Ουγγαρία, νά άπεράση το Τούναβη, νά στρατεύσουν προς 
τήν Κωνσταντινόπολι, νά κουρσεύουν Τούρκους καί Εβραίους, καί τούς χρι
στιανούς μή τούς έγγίσουν, μόνον τούς χριστιανούς νά τούς κάμουν φράνγκους 
λίμπερους 111 καί νά τούς δώσουν άρματα νά άσηκωθούν καί αύτοί ενάντιοι 
τού μιαρού. 'Άλλο  φουσάτο νά ρίξουν άγνάντια τήν Πόλη, νά άπεράσουν μέ 
κάτεργα νά πατήσουν εις τή γης τού Τούρκου εις τό Δοράτζο 112* νά έναι αύ- 
τεΐνο το φουσάτο έως τριάντα χιλιάδες καί νά βαστούν άρματα διπλά νά δώ
σουν τούς τοπικούς χριστιανούς νά άσηκωθούν καί αύτοί κούντρα 113 τού μια
ρού. Αύτος ό τόπος λέγεται Πηρία 114 καί είναι όλο Άλβανϊται καί κρούν με- 
γάλον πόλεμον* καί αύτοί οι Άλβανϊται κάμνουν τήν λέτζη τήν ρωμάνα 115 
καί είναι Λατίνοι καί έχουν καί έπίσκοπον Λατίνον, οπού χειροτονάται άπο 
τήν Ρώμη· καί είναι καί άλλοι Άλβανϊται, οπού κάμνουν λέτζη γραίκα καί έχουν 
καί αύτοί έπίσκοπον Γραικό, οπού χειροτονάται έκ τον άρχιεπίσκοπο της 
Αχρίδας* καί αύτοί, άν τούς δώσουν άρματα καί άν έγροικήσουν βοήθεια, θέ
λουν κάμει πόλεμον μεγάλον οπού θέλει φρίξει ό κόσμος καί θέλουν έξολοθρεύ- 
σει τούς Τούρκους όλους εις αύτήν τήν μέρια* καί γίνεται μεγάλη βοήθεια. 
*Ηξευρε, δέσποτα άγιε, οί Άλβανιτες κρούν μεγάλον πόλεμον, όπου καί άν 
τύχουν* καί μήνυσε αύτού εις το ρένιο της Άνάπολης 116 διά τούς Άλβανιτες 
νά παν είς τον πόλεμον σολδάτοι 117 εις αύτήν τήν μερία, είς^τήν Πηρία. Έ τ ζ ι

108. Έ8ώ έννοεΐ τά φρούρια τού Ελλησπόντου (Δαρδανελλίων).
109. Φουσάτο* στρατός (λατινικά fossa turn --- στρατοπέδου).
110. Είναι ό Γερμανός αύτοκράτορας Μαξιμιλιανός 13' (1527-157G).
111. Φράνγκοι, λίμπεροι' (Ιταλικά franchi, liberi), αύτοί πού έχουν φορολογική απαλ

λαγή καί διοικητική αύτονομία.
112. Τό Δυρράχιο (ιταλικά Durazzo).
113. Κονντρα’ έναντίον (ιταλικά contra).
114. Ιίη ρ ίία* τό τοπωνύμιο αύτό, πού τό βρίσκουμε μόνον εδώ, προέρχεται πιθανόν άπό 

παρανόηση τού «Laberia» (Alberia - Arberia - Laberia), πού σημαίνει σήμερα τήν Κάτω 
’Αλβανία (πρβλ. καί «Λιαπουριά»). Στό κείμενο τό «ΙΤηρία» ορίζει μάλλον τήν Κεντρική 
Αλβανία.

115. Λ έτζη  ροψάνα καί λέτζη  γραίκα' τό καθολικό καί τό όρΟόδοξο δόγμα (άπό τό Ιτα
λικό legge =  νόμος, κανόνας).

116. Ρένιο τής 9Ανάπολης' βασίλειο της Νεαπόλεως (Regno di Napoli), όπου έδρευε 
* Ισπανός άντιβασιλιάς. Τήν έποχή αύτή (1571-1575) άντιβασιλιάς ήταν ό Don Antonio 
Perrenot, καρδινάλιος de Granvella.

117. Σολόάτος" μισθοφόρος (άπό τό Ιταλικό soldo).



160

θέλει νά γένη. Ά λλο φουσάτο να έβγη εις τήν Ζάκυνθο είς τήν στερεά εις τόν 
Μορέα είς τό Χλομόστζι11*, δτι έκεΐ είναι κάμποι καί τροφή ευρίσκει το φου
σάτο* καί νά £ναι καί αυτού πολύ φουσάτο* καί νά βαστούν άρματα διπλά διά 
τούς τοπικούς ανθρώπους νά τούς δώσουν νά ασηκωθούν ενάντιοι καί αυτοί 
τού μιαρού. ’Άλλο κομμάτι φουσάτο νά έβγή είς τήν Μεγάλην Μάνη, είς τούς 
Άλβανιτες είς τον Μορέα, οπού ή Μεγάλη Μάνη όλίγο προσκυνά τύν Τούρκο. 
Εΐναι οί Άλβανιτες οί πλέο πολεμάρχοι τού κόσμου καί άνδρες δυνατοί καί 
έκεΐνοι πάντα μάχη άκαρτερούν καί θέλουν κάμει μεγαλύτερον πόλεμον παρά 
δλους. Έ τ ζ ι αν κάμουν έξ αύτόθε νικάται ό Τούρκος. Εί δέ μόνον τού πελάγου, 
ούδέν κάμνουν τίποτες* μόνον νά χτυπήσουν άπό πολλές μερές, νά μή έχη πού
νά δράμη άρχήτερα....................................................................................................

Τά φοσάτα οπού σου γράφο> διά ξηράς: Τό ένα φοσάτο της Πηρίας, οπού 
είναι οί Άλβανιτες έκεΐνοι άπό το Δοράτζο είς τό κάστρο όπού λέγεται Τουλ- 
τζίνιοη0, όπού πλησιάζει είς τον Αύλώνα, καί παγαίνουν παίρνοντας τον τό
πον καί έβγαίνουν είς τής Αχρίδας τά μέρη* καί ωσάν ήκούσουν οί Άλβανΐται, 
όπού κατοικούν είς τήν Χειμάρα άγνάντια τούς Κορυφούς, σηκώνονται καί 
αυτοί κούντρα τού μιαρού, (καί αύτοί οί Άλβανΐται είναι πολλά δυνατοί άνθρω
ποι) καί σηκώνονται κουρσεύοντας τά ’Ιωάννινα καί κατεβαίνουν είς τήν Κα
στόρια καί άνταμώνουνται μέ τό άλλο τό φουσάτο της προγεγραμμένης Πη
ρίας είς τά Βοδενά καί έβγαίνουν είς τό Σάλον ίκι. Τά δέ άλλα φουσάτα τού 
Μορέως, τού Χλομοτζίου, οπού μέλλει νάβγουν είς τό Χλομούτζι, καί τής Με
γάλης Μάνης, κουρσεύουν τό Μορέα καί καταντούν καί αυτά τά φουσάτα είς 
τό Σάλον ίκι. Καί σμίγουν δλοι καί ύπάν προς τήν Κωνσταντινόπολι. Τό δ’ 
άλλο φουσάτο τού ρέ Μαξιμιανού, όπού κατεβαίνει έκ τήν Ουγγαρία, πέφτει 
είς τά μέρη τής Σκυθίας, ήγουν είς τον τόπον όπού λέγεται Σερβία καί κατοι
κούν Σέρβοι καί Βούλγαροι καί κάμνουν λέτζη γραίκα, καί άπερνάει τό φου
σάτο τά μέρη τής Σοφίας καί παγαίνει τη Μακεδονία118 119 120, καί έρχονται καί τά 
άλλα φουσάτα τά προγεγραμμένα τής Σαλονίκης καί άνταμώνονται προς τής 
Μακεδονίας τούς κάμπους, καί έξ αύτού, Θεού ένεργούντος, προς τήνΚωνσταν- 
τινόπολι. Τέτοια όρδίνια121 νά γένη νά νικήσουν οί χριστιανοί μακαριο>τατε 
δέσποτα. ’Άλλο μνημόσυνο δέν ήθελες κάμει παρά αυτό νά λευθερώσης τό γέ
νος των χριστιανών έκ τού άσεβούς τού μιαρωτάτου τάς μιαράς χεΐρας. ’Ή θε
λες άφήσει άθανασία μνήμη καί μνημόσυνου αιώνιον.

118. Το Χλεμούτσι (Caslcl Tornese) της Κυλλήνης.
119. Τουλτζίνιο' τό Dulcigno, παραλιακή πόλη καί φρούριο της Β. ’Αλβανίας.
120. *0 όρος «Μακεδονία» χρησιμοποιείται έδώ μέ τη σημασία πού είχε κατά τούς 

βυζαντινούς χρόνους (θέμα Μακεδονίας μέ πρωτεύουσα τήν Άδριανούπολη) καί σημαίνει 
τή Θράκη.

121. Ό ρόίνια ' διαταγή, τάξη (ίταλικά ordinc).
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*Ήθελε σου γράψει άλλος μεγαλύτερος εξ ήμών αυτά όπου σου γράφω, 
άμή φοβάται έκ τόν μιαρόν μή τό μάθη και τον χαλάση, και άντ* εκείνου γράφω 
εγώ μικρός σου δούλος.

Τούς Γραικούς καί Άλβανίτας, όπου κατοικούν εις τό ρένιο της *Ανά- 
πολης καί εις την Μισσίνα καί είς τό Παλέρμο αύτουνούς τρομάζει ό Τούρκος, 
8τι αύτοί είναι Κορωναίοι, Μοθωναίοι καί Μοραίτες καί έξεύρουν τόν τόπο 
καλά τού Τούρκου, καί έξ αύτούς έχει πολύν φ ό β ο ν ........................................
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Δ. ΣΥΝΩΜΟΤΙΚΕΣ Κ ΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ 17 ον ΑΙΩΝΑ ΩΣ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗ Σ ΚΡΗ ΤΗ Σ (1669)

1. U ΣΓΝΘΗΚΗ ΤΟΤ ΛΟΤΚΑ ΓΗΣ ΣΑΒΟΪΑΣ ΚΑΡΟΛΟΤ-ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ Α' ΜΕ ΤΟΤΣ ΚΤ- 
ΠΡΙΟΤΣ (1601)
( G i o v a n n i  S f o r z a ,  I negoziati di Carlo Emanuele I, duca di Savoia, per farsi re 
di Cipro, «Atti della Reale Academia delle Scienze di Torino», τ. 53 (1917-1918), 
σ. 377-381)

Carlo Emanuele
per gratia di Dio Duca di Savoia, Principe di Piemonte, etc.

Havendo^ D. Francesco Accidaz, Rodiotto della cita di Messina, fatto 
intendere che nel Regno di Cipro si tiene viva memoria delle ragioiii che 
sopra di esso tenemo per Pacquisto fatto et dominio che gia ne hebbero 
li Ser.mi predecessor! nostri, mostrando desiderio grandissimo di tornar 
un’ altra volta sotto Pautorita et dominio nostro, a che quando Iddio 
benedetto disponesse le cose, richiesti da esso D. Francesco, havemo vo- 
luto accordarli le seguenti capitulationi:

1. Primieramente promettiamo al molto 111.re et Rev.mo Arcive- 
scovo di Cipri di non rimover ne lui ne li suoi sette suffraganei che sono 
in quello Regno, anzi di assignarli tanto d'intrata et reddito che possi 
bastare per il trattenimento loro et de* suoi, secondo il decoro delle dignity 
che tengono; il che si levara dalle intrate et redditi delli vescovati latini 
che solevano tener li nobili Venetiani con il titulo di Vescovati senza ha- 
verne altra amministrazione, vivendovi in quel Regno sotto la chiesa 
greca, secondo la espositione et decreti delle sette Sinodi universali, non 
restando alii Vescovi latini altro salvo li tituli et il godere Pintrate senza 
alcun travaglio. Et questa assignatione vogliamo che duri per sempre nel
avenire.....................................................................................................

6. A contemplatione delli meriti di Claudio Cechini, d’origine ro- 
mano, nato et casato in quel Regno con una gentildona di casa Maura,
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et alia richiesta di detto Mons.r Arcivescovo li concediamo Tufficio di 
Govematore delle saline di detto Regno, si come intendiamo che faceva 
al tempo di Venetiani, havendo doppoi eontinuato in detto ufficio, del 
quale e molto pratico et esperto............................................................

8. Piacendo a S.D.M.ta che il detto Regno ci sia restituito, promet- 
tiamo di trasferirsi noi niedemi injquello et sogiornarvi tre o quattro anni 
continui per consolatione di quei populi, et di far una visita per tutto 
il Regno, facendo fabbricare delle fortezze ove si giudicara necessario, 
per assicurarsi dalle forze de’nemici; il che fatto sara in arbitrio nostro di 
ritornarsene a queste parti, lasciandovi uno de’ Principi miei figliuoli con 
titulo di Re, o vero come nostro luogotenente, secondo che giudicaremo 
piu spediante; Valero pero sempre essere obligati et tenuti.alla protettione 
et diffesa di detto Regno, trattanto quei Stati et populi amorevolmentc 
con termini legali di giustitia Christiana et non altrimente; e nel a venire 
promettiamo di tenere uno de’ Prencipi miei figliuoli al Governo di quel 
Regno et non altri che non sia della casa di Savoia.

9. Promettiamo di non mandarc nc far habitare spagnuoli di niuna 
qualita, stato, grado et conditione si siano in detto Regno, cosi per 
soldati, come per Governatori, ne collocarli in altro carico di militia, mag- 
giore o minore che sia, ne per qual si voglia cosa, per grande che sia, 
adoperarli in detto Regno.

10. Accordiamo ancora che tutti li ufficiali, Governatori et Ministri 
che' noi haveremo da deputare et stabilirc per tutte le citta, castclli et 
luoghi habitati di quel Regno siano solamentc regniccli ct non altrimente, 
salvo per0 quelle personc del Conseglio Supremo c gran Ccrte di detto 
Regno che potremo tleggere ad arbitrio et volonta nostra di qual si vo
glia natione, eccetto spagnuoli; et saranno essi ufficiali annuali et alia fine 
del loro ufficio haverano da essere sindicati, dando condo della loro am- 
ministratione avanti una persona che la citta, terra o luogo ove havera 
esercitato detto ufficio deputera con la maggior voce del populo, che sara 
poi confirmata da noi o nostro luogotenente, concendendoli facolta di 
poterli condannare o liberare secondo la dispositione et rito di quel 
Regno et come aponto si facea al tempo delli Re et da* Venetiani nel 
tempo che n’hanno tenuto il dominio.

11. Promettiamo ancora cheji portogheri122 che sono li primi vecchi 
che haveranno d'haver cura del vito populare delle citta, terre, eastelli 
et luoghi di detto Regno debbino essere nominati et eletti dalli populi 
ciascun anno, et noi, o nostro luogotenente, confirmarli con nostra patente.

122. Διάβαζε protogheri’ πρωτόγεροι, προεστοί.
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12. Promett iamo che noi ne nostri heredi et successor! non venderemo, 
affiiaremo ne impegnaremo nissuna citta, terra, castello o luogo di quel 
Regno, mono alcuna dugana, gabella, saline, tarpili, decime et altra sor- 
te d’intrata o redditi di delta corona a niuna persona Genovese, tanto 
della detta citta di Genoa che di sue riviere, o siano sudditi di quel Do
minic, o altri circonvicini di detta Repubblica; et solo a queeta n'atione 
sara concesso poter venire le persone et mercantie loro per transito, o 
per smaltirle, e non altrimente.

13. Prohibiamo che in detto Regno non possi habitare ne fermarsi 
persona alcuna delle nove religioni, come Luterani, Usiti123, Calvinisti, 
Anabatisti124, Ugonotti125, Arriani et Ataisti, ne altri machiati di sette 
alcuna di heresia, anzi li teniremo lontani a tutto nostro potere per non 
havere a seminar zizania no scandalo a quel Regno tanto christiano.

14. Non permetteremo che li Padri Gesuiti possino habitare in quel 
Regno, ne li stabiliremo luogo particolare per questo che prima non hab- 
biamo avuto il consenso et inteso la volonta del parlamento generale 
di tutto quel Regno, in forma come era solito farsi in tempo d’altri Re 
et non altrimente.

15. Faremo tenere in tutte le citta principali di quel Regno il publi- 
ci studij delle scienze et dottrine et li faremo pagare li lettori conforme a 
quello li pagavano in tempo delli altri Re.

16. In tutte le citta, terra, castelli o ville di cento fuo&hi in su faremo
star un Maestro di Militia, o altra persona pratica del arte militare et ma- 
neggio del armi, qual sara obligato ogni festa imparare et far essercitarc 
le persone di detti luoghi atti al guerreggiare, per potersene servire in 
diffesa della corona, occorrendo il bisogno; a’quali maestri le comqnita 
et luoghi suddetti li pagaranno un honesto trattenimento.................

19. Promettiamo che noi ne nostri heredi et successori non mette- 
remo in nessuna parte del Regno alcuna nova gabella, dugana ηέ altro 
imposto ne gravezza, piccola o grande, che prima non se ne habbia il con
senso del Regno et della citta, terra et luogo ove si havera a mettere per 
generale parlamento, salvo che non sia per diffesa del Regno in caso di 
guerra.

123. Διάβαζε U ssiti' ύπαδοί του ’Ιωάννη Huss (1373-1415), Βοημου προδρόμου της 
ΜεταρρυΟμίσεως πού καταδικάστηκε άπύ τή σύνοδο της Κωνσταντίας καί κάηκε ζωντανός 
στήν πυρά.

124. ’Α ναβαπτιοταΙ’ αιρετικοί της Σαξονίας κατά τύν 16ον-17ον αίώνα πού κήρυσσαν 
άκυρο τύ βάπτισμα των νηπίων καί άναγκαΐο το ξαναβάτττισμά τους σέ ώριμη ήλικία.

125. Ούγενότοι (H uguenots)’ όνομασία των Γάλλων διαμαρτυρομένων.
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20. Quelle genti et popoli chiamano parichi, sudditi de* particolari, 
promettiamo di non tratarli piu della maniera et sorte che erano tratati 
et norainati al tempo che Venetian! havevano quel Regno, ma con pu- 
blici bandi che si faranno da per tutto in nome nostro li scioglieremo et 
liberaremo di detto nome, riservandoci pero che questi tali paghino con- 
tinuamente alia corona Reale li scudi quattro Fanno per persona, facen- 
doli franchi, liberi et essenti del resto che davano alii loro patroni parti
colari, tanto di dimora, quanto della servitu che li prestavano due giorni 
della settimana a loro proprie spese, con prohibitione che non possino 
venderli, giocarli, donarli, ne cambiarli come ameteva la Sig.ria di Venetia 
che facessero li loro particolari patroni etanchela stessa Republica alcuna 
volta secondo che li tornava comodo; ma noi et nostri heredi et succes- 
sori li faremo liberi come sopra et non altrim ente.................................

23. Faremo anche fare et stabiliremo nella citti di Nicosia un semi- 
nario nel modo che facevano li antiqui Re, et in esso si receverano ogni 
sorte di persone, tanto nobili, come del populo Nicosiano, per ivi imparare 
sino a conveniente eta quella dotrina a che inclinaranno, et noi li faremo 
provederele cose necessarie per il vivire et vestire di quel colore che meglio 
ci parera; et sara chiamato Seminario Regio, del quale ne havera il go- 
verno uno delli Vescovi, Abbati, Economi o Calogheri che siano habili 
et professi nelle lettere; e sara eletto da noi, mutandolo di quattro in 
quattro anni, o piu o meno, secondo che ci parera bene, come si faceva 
anticamente; et questo per solagiamento et benefficio de* poveri . . .

CARLO EMANUEL

2. ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOT ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥ
ΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΟΥΚΑ ΤΗΣ ΣΑΒΟΪΑΣ ΚΑΡΟΛΟ-ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ Α' (1609)
(Μ ilkosich - M uller, Acta et diploraata, τ. 3, σ. 266-267. Άποκαθίσταται ή όρθο- 
γραφία του κειμένου)

Τω 'Υψηλοτάτω δούκα δέ Σαβοία ταπεινός Χριστόδουλος άρχιεπίσκοπος 
πάσης Κύπρου καί νέας Ίουστινιανής.

Θεωρώντας τές καρδιές των άνθρώπων τόσον έξυπνες εις το νησίν της 
Κύπρου εις εύλάβειαν της σης 'Υψηλότητος, ως άφέντης παλαιός έτούτου 
τού ριάμου126, το όποιον πλήθος εύρίσκεται εις τόση τυραννία άπό τούς Τούρ
κους, καί διά τούτον άποστέλνομεν να παρακαλέσωμεν την 'Υψηλότητα σου 
να υπηρέτηση μέ την δύναμιν τού ρηγός Φιλίππου127, να δώση όρδίνιαν καί 
βοήθειαν νά έλευθερώση έτούτον τον τόπον άπό τά χέρια τού τυράννου, δτι εΖναι

126. Ριάμο* βασίλειο.
127. Πρόκειται για τό βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο Τ' (1598-1621), γιό καί διά

δοχο τού Φιλίππου Β\

/
s
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μεγάλον αμάρτημα τέτοιον ριάμον νά εύρίσκεται είς τά χέρια του, όπου ήτονε 
άφεντεμένον από τούς πα>Λΐούς έδικούς της * Γψηλότητάς σου, και άν ή 'Αγία 
Τριάς φωτίση τήν βασιλείαν τού ρέ Φιλίππου καί της Υψηλότητας σου ν* κά
μετε άρματα, ήξευρε ή 'Γψηλότητά σου πώς εύρίκουνται άνδρες των αρμάτων 
τριάντα πέντε χιλιάδες, καί Τούρκοι δεν είναι παρά μόνε οκτώ χιλιάδες, θυμών- 
τας τό πλέον της 'Τψηλότητάς σου νά φέρετε άρματα διά τούς χριστιανούς, 
και παρακαλούμεν την 'Γψηλότητά σου νά μάς κάμης χάριν διά άπόκρισιν μέ 
τόν κομιστήν, όπου νά φέρη τές γραφές, όνόματι Λοίζον, διά νά δώσωμεν πληρο
φορίαν έτούτου τού λαού, όπου στέκουν αναμένοντας μέ μεγάλην επιθυμίαν νά 
ίδούν φλάμπουρον της βασιλείας καί της 'Τψηλότητάς σου, ότι βλέποντας έτού- 
την τήν βοήθειαν είναι άξιοι μέ τήν χάριν τήν θείαν νά αφανίσουν τούς Τούρκους, 
τούς έχθρούς της πίστεως, καί είς έτούτον άς είναι βέβαιη ή 'Γψηλότητά σου 
καί θέλεις κερδισειν έτούτον τόν τόπον, ώσάν καί πρώτα. Καί διά βεβαίωσιν 
θέλουν υπογράψει καί έτεροι άρχιερείς καί ιερείς καί πρώτοι τού νησιού καθέ
νας τό όνομά του, καί άπό πάσα πράμα δίδομε είδησιν της 'Τψηλότητάς σου, 
όλπίζοντας άπό τόν Θεόν πάσα εύχαριστίαν, νά ήμπορέσωμε νά σέ ίδούμεν γλή- 
γορα ρήγαν της Κύπρου ώσάν τούς παλαιούς. Ούχί έτερον, είμή Κύριος ό Θεός 
έστω σοι φύλαξ, καί ή ευχή της ήμών μετριότητας έσται μεθ* ύμών.

Όκτωβρίω ε τό ,αχθ' έτος
Χριστόδουλος, αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ίνδ. ζ'.
Ταπεινός Μωϋσής έπίσκοπος Άμμοχούστου.
Ταπεινός ’Ιάκωβος έπίσκοπος Λεμεσού.
Ταπεινός Λεόντιος έπίσκοπος Πάφου.
Ταπεινός 'Ιερεμίας έπίσκοπος Κυρήνης.
’Ιάκωβος μέγας πρωτοπαπάς Λευκάργων.
Τουμάζος πρωτοπαπάς Βατίλης.
Γερόλεμος Φραγκίσκου Βατίλη.
Μιχαγίλης Τουμάζου πρωτονοτάριος.
Ή σαΐας έπίσκοπος Άμαθοΰντος.
Κυριάκος μέγας πρωτοπαπάς Λαρνάκου.
Γερόλεμος Δαμιλάς χαρτοφύλαξ της 'Αγίας ’Εκκλησίας.
Δελέβικος γραμματικός της σκάλας τής Λεμεσού υπέγραψα. 3

3. Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΤ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ «ΣΚΥΛΟΣΟΦΟΤ» (1611)
(Δημητρίου Μ . Σόρρου, Μχξίμου ιερομόναχου τού Πελοποννησίου Λόγος στηλιτευτικός 
κατά Διονυσίου τού έπικληΟέντος Σκυλοσόφου καί των συναποστησάντων αύτω είς ‘Ιωάν
νινα έν έτει 1611, «Ηπειρωτικά Χρονικά» τ. 3 (1928) σ. 180-182)

Κατά τό 1611 έτος έφάνη ό Τρίκκης Διονύσιος, άνθρωπος άστρολόγος καί 
λεκανομάντης, δστις διά τοιαύτα άσεμνα καί άτοπα έργα καί άπό τόν θρόνον 
του έξώσθη καί έμεινεν ή Τρίκκη ύπό τήν τού Λαρίσσης έπίσκεψιν διά φόβον
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των Τούρκων έως το 1709 έτος, δτε ήλθεν άρχιερεύς εις αύτήν 6 Κωνστάντιος, 
άνθρωπος ενάρετος καί σοφός. Ό  δε κακοδιονύσιος, ό του αυτού επαγγέλματος 
άνάξιος, φυγών μετ’ αισχύνης πολλής καί φόβου έκείθεν πρός τα μέρη τής ’Ιτα
λίας κατέφυγεν. ’Ολίγον δέ καιρόν διατρίψας εις τάς έκει πόλεις, ήλθε, κακή 
τύχη ήμών, εις τούτους τούς τόπους καί έκατοίκησεν εις το τού 'Αγίου Δημητρίου 
μοναστήριον, το μεταξύ των χωρίων Κερασόβου καί 'Ραντοβίστη κείμενον, είς 
τό όποιον ήτον πρότερον. Διατρίψας δέ έκεΐ άρκετόν καιρόν κατέβη έπειτα είς 
τα ’Ιωάννινα, όπου είχε τινάς φίλους καί ίδών τούς Τούρκους ολίγους καί κατοι- 
κούντας έξω τού Κάοτρου, έμελέτησε βουλήν δυστυχεστάτην είς τήν πόλιν ταύ- 
την καί είσελθών εις τινα φίλον του, Ταγάν τό όνομα, καί άλλους γνωρίμους, 
κοινολογεϊται προς αύτούς ότι έκαμε τό θεμάτιον128, καί διά τής άστρολογίας 
έγνώρισεν ότι μέλλει νά γένη έλευθερωτής όχι μόνον των Ίωαννίνων άλλα καί 
των λοιπών πόλεων, μάλιστα καί είς τήν Κωνσταντινούπολή νά είσέλθη καί 
αύτός ό βασιλεύς νά τον σηκωθή. Έκείθεν δ* έξελθών τά των Ίωαννίνων περί
χωρα καί τά τού άνωτέρω μοναστηριού καί άλλας χώρας περιήρχετο φέρων πλό- 
σκαν επί τού ώμου καί κιρνών τούς γεωργούς, ποιμένας, βουκόλους, καί άλλους 
χωρικούς, προσοικειούτο τοιούτους άπαιδευτους καί άπολέμους στρατιώτας.

Μετά δέ πολλάς άταξίας, τάς οποίας μεθύοντες καί άπό μίαν είς άλλην χώ 
ραν διαβαίνοντες έκαμαν, μίαν ημέραν συναθροισθέντες όλοι, έπέπεσαν έξαφνα 
κατά της Τουρκογρανίζης καί Ζαραβούσης, χωρίιον ώς δύο ώρας μακράν τού 
προρρηθέντος μοναστηριού κειμένων, καί εύρόντες τούς έκει κατοικούντες Τούρ
κους άμερίμνους τούς κατέσφαξαν όλους καί τά χωρία ερήμωσαν.

Έ πειτα  τού αυτού έτους την δεκάτην Σεπτεμβρίου έκστράτευσαν μετά 
τού άρχηγού των καλογήρου τήν νύκτα κατά των Ίωαννίνων καί είσελθόντες 
είς τήν πόλιν έβαλαν φωτίαν είς τήν τού τότε πασά Άσουμάν129 κατοικίαν καί 
έκαυσαν πολλούς άνθρώπους καί τον βασιλικόν θησαυρόν* ό δέ πασάς με τήν 
γυναικά του πηδήσαντες άπό τό παράθυρον έφυγον γυμνοί τήν νύκτα καί έσώ- 
θησαν. Τό άθλιον εκείνο των γεωργών καί βοσκών στράτευμα μέ τόν ψευδοα
στρολόγον στρατηγόν του έφώναζαν τό Κύριε έλέησον, καί χαράτζι χαρατζό- 
πουλον, καί άναζούλι άναζουλόπουλον130, αίνιττόμενοι τόν νέον φόρον, τόν όποιον 
όχι προ πολλών ημερών οί Τούρκοι είχαν έπιβάλει. Ούτοι δέ άκούσαντες τό 
Κύριε έλέησον έγνώρισαν ότι ήλθον κατ’ αύτών οί Χριστιανοί, καί παρευθύς 
έδραμον όλοι έφιπποι καί δυνατά άρματωμένοι, καί τρέψαντες αύτούς είς φυγήν 
εύκόλως, ώς πεζούς καί μή έχοντας άρματα πολέμου, κατέκοψαν πολλούς, 
όχι μόνον άπό τούς πολεμίους άλλά καί άναιτίους* διότι, έπειδή έξη μέρωνε Κυ
ριακή, έδέχοντο είς τούς δρόμους τούς έρχομένους είς τήν άγοράν καί τούς έκο-

128. Κατέστρωσε δηλαδή μικρό ωροσκόπιο.
129. *0 Όσμαν πασάς των Ίωαννίνων.
130. Ό  φόρος «nuzul».



168

πταν μάλιστα ήθελαν νά κάμουν κοινήν σφαγήν ίλών των κατοικούντων τό 
Κάστρον Χριστιανών, δμως τινές φρόνιμοι καί άπό τούς προεστοτέρους αυτών 
τούς έμπόδισαν. Οί δέ Ίωαννΐται δέν έφείσθησαν τήν κατάστασίν των παντά- 
πασιν είς άποφυγήν ταύτης τής σφαγής.

Ό  δέ τής άποστασίας άρχηγός Διονύσιος, ώς ήκουσε τούς αλαλαγμούς 
των Τούρκων και είδε τούς μεθ* έαυτού σκορπισθέντας, έφυγε καί έλθών έκρύ- 
φθη είς τό σπήλαιον τής έκκλησίας Τωάννου τού Προδρόμου, οπού τιύρα κεΐται 
τό τζαμί του Άσλάν πασά. Έ γινε δέ μεγάλη περί αύτού ζήτησις καί ούδείς 
άλλος έδυνήθη νά τόν εύρη παρά το μισό χριστόν τών ’Ιουδαίων γένος, οί όποιοι 
φέροντές τον δέσμιον τον παρέδωσαν είς τούς κριτάς, καί διά προσταγής τών 
άρχόντων Τούρκων, χωρίς τίνος έξετάσεως, τόν έγδαραν ζωντανόν, καί γεμί- 
σαντες τό δέρμα του άχυρον τό περιέφεραν άπό πόλιν είς πόλιν καί τέλος καί είς 
αύτήν τήν Κωνσταντινούπολή. Α γετα ι δέ ότι έσηκώθη καί ό βασιλεύς νά τον 
ίδή, καί οΰτω έπληρώθη τό τής προφητείας του λοξόν, δτι έμελλε νά ύπάγη 
καί είς τήν Κωνσταντινούπολή, καί αύτός ό βασιλεύς νά τον σηκωθή131.

’Όσοι δέ άπό τούς στρατιώτας αύτού έσυλλήφθησαν, τούτους έπαρακί- 
νησαν οί Εβραίοι τούς Τούρκους νά μή τούς θανατώσουν, αλλά νά τούς δώσουν 
διαφόρους κολάσεις καί βασάνους, εως ού είς αύτάς άποθάνωσι. Καί ούτως 
επειδή οί βάρβαροι τούς παρέδωσαν προς τούτο τούς άνθρώπους, τό πονηρόν 
γένος άλλους μέν έσούβλισε καί ζωντανούς έψησεν, άλλους δέ είς πυρκαϊάν κατέ- 
καυσεν, άλλους άπό κρεάγρας έκρέμασε, καί προς άλλους άλλα σκληρότατα με- 
ταχειρίσθη μαρτύρια, τά όποια νά διηγηθώ κατά μέρος άποφεύγω διά τήν βαρ
βαρότητα αύτών, έ'καστος δέ ήμπορεΐ νά κρίνη, μανθάνων μόνον δτι οί Εβραίοι 
είχαν είς τούτον πάσαν έξουσίαν άπό τούς Τούρκους, καί ένθυμούμενος είς πόσην 
ήτον ικανοί νά φθάσουν ώμότητα καί διά χάριν προς τούς κρατούντας καί διά 
τό προς ήμάς άσπονδον μισός των.

4. Ε11ΙΣΤΟΛΗ ΤΟΤ ΕΠΙΣΚΟΙΙΟΤ ΜΑΝΗΣ ΝΕΟΦΤΤΟΤ ΙΙΡΟΣ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ Γ' ΤΙΙΣ 
ΙΣΠΑΝΙΑΣ (1612)
(Μ. Θ. Λάσκαρι, Εκκλήσεις του έπισκόπου Μάνης Νεοφύτου (1612-1613) πρός τούς 
‘Ισπανούς διά τήν άπελευθέρωσιν της Πελοποννήσου, «Ελληνικά» τ. 15, Θεσσαλονίκη 
1957, σ. 307-308. Άποκαθίσταται έδώ ή όρθογραφία τού κειμένου)

'Υψηλότατε καί ένδοξώτατε, κράτιστε βασιλεύ βασιλέων, ρήγα Σπάνιας 
καί πάσης ’Ίντιας, παλαιάς τε καί νέας132, τό κράτος της βασιλείας σου πίπτο-

131. Στήν πραγματικότητα τά 85 κεφάλια τών έπαναστατών καί τύ γεμισμένο μέ άχυρα 
δέρμα τού Διονυσίου τά παρουσίασαν όχι στύ σουλτάνο, άλλά στύ μεγάλο βεζίρη, πού δέν 
τού άρεσε καθόλου τό θέαμα καί διέταξε νά τά ρίξουν στούς σουλτανικούς σταύλους (βλ. 
Κ . Δ . Μ έρτζιου, Ή  έπανάστασις Διονυσίου τού Φιλοσόφου, «’Ηπειρωτικά Χρονικά», τ. 
13 (1938) σ. 89).

132. Στά Ισπανικά Indias είναι ή ’Αμερική, άλλά ό Φίλιππος Γ ’ καί ώς βασιλιάς της 
Πορτογαλίας κυριαρχούσε καί στις πορτογαλικές κτήσεις τών «παλαιών» ’Ινδιών της ’Ασίας.
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μεν καί προσκυνούμεν σε ήμεις οί δούλοι σου οί άπό Πελοπόννησον καί πάσης 
Μεγάλης Μάνης, όμου μέ τον άρχιερέα μας καί άρχιεπίσκοπον Νεόφυτον, καί 
παντός κλήρου καί λαού δεόμεστεν τον πάντων πανάγαθον Θεόν νά πολύχρονη 
τό κράτος της βασιλείας σου, ίνα μέ βοήθειαν Θεού πληροφορηθής καί άπο- 
στείλη σοι ό Θεός την πανοπλίαν του παναγίου πνεύματος καί έλευθερώσης 
καί ήμάς από τάς χειρας των ’Αγαρηνών καί υπό ποικίλων πειρασμών καί 
βασάνων, ά έχομεν καθ* έκάστην ύπό τού άσεβεστάτου βασιλέως Τούρκου, 
ως καθώς καί άλλους τόπους καί χώρες ήλευθέρωσες* οΰτω καί εις ήμάς ποίη- . 
σον ελεημοσύνην ένα μέν τον τόπον βασιλεύσεις καί άλλο τήν αιώνιον βασι
λείαν τού Θεού κληρονομήσεις* -διότις θεωρούμεν τον σκύλον, άπό πολύ εις 
ολίγον κατασταίνεται* καί διά τούτο γράφομεν οί δούλοι σου της μεγάλης σου 
βασιλείας, ίνα μάθης τήν πάσαν καθαρότητα καί άλήθειαν, πλήν εις τούτο, 
Ιχομεν δέ καί ήμεις, διά βοήθειαν εις τούτο, άπό τον τόπον μας άνδρες μέ 
άρματα χιλιάδας 15 καί άνευ άρμάτων χιλιάδας όγδοήκοντα, πού διά μίαν 
ήμέραν χύνουν τό αίμα τους διά όνομα Χριστού. Γράφομεν καί περί τού σκύ
λου τήν δύναμιν, εύρίσκεται εις χώρας 133 13, μέσα έξω έως χιλιάδας 30, μι
κροί καί μεγάλοι, καί διά τούτο, διά πλείαν πληροφορίαν καί καθαρότητα, 
καί άποστέλνομεν μέ τον άνθρωπόν μας Γαβριήλ κάποιαν άφέδε134, ήν έλά- 
βαμεν ύπό τού σινιόρ σινιόρ μαρκέζη Σάντα Κρόζε135* νά θεωρήση ή μεγάλη 
σου βασιλεία τήν πάσαν άλήθειαν. Καί διά τούτο έχομεν θάρρος εις Θεόν, ότι 
διά ολίγου κόπου καί εξόδου ούχί μοναχά τήν Πελοπόννησον κυριεύεις, άλλά 
καί έως Κωνσταντινούπολή Θεού εύδοκούντος* καί διά τούτο γινόσμεστεν 
άπό τήν σήμερον σοτοπόστα136 της βασιλείας σου καί ζητούμεν καί κάποιο 
ζήτημα νάχωμεν ήμεις τό πράτζο της Μάνης137 βασιλεύοντος ή μεγάλη σου 
βασιλεία τον τόπον, νά εύρισκώμεστεν φράκοι λίμπεροι138 καί νά πολύχρονη 
Κύριος ό Θεός τήν μεγάλην σου βασιλείαν* μήν τό βραδύνης καί ό Θεός θέλει 
βοηθήσει καί συνεργήσει πάσαν κουμουδητά139. Ή  μπορείς τούτο, νά άποστεί- 
λης έμπροστά στόν τόπον καράβι μέ μονιτζιόν140, νά ετοιμάζεται ό λαός, ήδέ τό 
χέρι καί ή ένέργεια στο τίμιον χέρι της βασιλείας σου εύρίσκεται, καί ποίησον 
ως ορίσεις. Νά εύρίσκεται ή άρμάδα κάτεργα 70 καί περτόνια141 10, νά πιά-

133. Δηλαδή πόλεις.
134. Ά φ έδ ε ' πιστοποιητικό.
135. Ό  Don Alvaro de Bazan, μαρκήσιος do Santa Cruz (1571-1646), ήταν τότε 

διοικητής των γαλερών της Νεάπολης.
136. Δηλαδή υπήκοοι (Ιταλικά sottoposti).
137. Ό  βραχίονας (χερσόνησος) της Μάνης (ιταλικά Brazzo di Maina).
138. Βλ. παραπάνω σημείωση 111.
139. Κουμουδητά* ευχέρεια, άνεση, ευκαιρία (Ιταλικά comodita).
140. Μονιτζιόν' πολεμοφόδια (Ιταλικά munizione).
141. Bertoni' πλοία μέ τρία Ιστία καί χωρητικότητα 500-1000 τόννων.
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σουν πρός τόν Κάκαβον, στόν κάβον Μάνης Πόρτο Λόγκο141, ό δέ θεός τής 
ειρήνης έστω μέ τό κράτος της μεγάλης σου βασιλείας, 1612 παλαιό, ίνδικτιώ- 
νος 11, Σεπτεμβρίου ε'.

f O  ταπεινός άρχιεπίσκοπος Μάνης Νεόφυτος υπέγραψα δούλος της βα
σιλείας σου.

5. ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΟΤΚΑ ΤΟΓ SEVERS ΚΑΡΟΛΟ ΓΟΝΖΛΓΑ 
(1618)
(Κ. Ν . Σάθα, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, σ. 205-207. Τό κείμενο πρωτοδημοσιεύθηκε 
όλόκληρο άπό τόν J . A . Buchon, Nouvelles reclierches historiques sur la princi
p a l  fran$aise de Moree κ.λ., τ. 1, Paris 1843, σ. 272-274)

Υψηλότατε καί άφέντη δούκα της Ναβερσίας Παλαιολόγο.
Έγροίκησα μέ μεγάλη χαρά καί άγαλλίασιν άπό τον εκλαμπρότατου 

κόντε ντί Καστελ - ‘Ρινάλδος142 143 μαζή μέ τόν εκλαμπρότατου σινιόρ Πιέρο 
ντί Μέδιτζι144, σύντροφός του καί συμπατριώτης μας, τήν άγάπη της υψηλό- 
τάτης σου άφεντίας καί τήν μεγάλην προθυμίαν όπου έχεις διά τήν έλευθερίαν 
διά τό γένος των 'Ρωμαίων, τού όποιου εύχαριστούμε καί προσκυνούμε τήν 
ύψηλοτάτη σου άφεντία νά σού δώση ό θεός χάρι νά έλευθερώσης μέ νίκαις καί 
δύναμαις καί τάξαις οπού πρέπει διά νά πάμε κόντρα των Αγαρηνών. Καί 
οπότε έρτης μέ ταίς δύναμαις έκείναις οπού μάς έπροεΐπαν οί άνωθεν είρημέ- 
νοι, καί οπότε ή ύψηλοτάτη σου άφεντία θέλεις έρτει μέ έκείναις ταίς δύναμαις 
καί τάξεις οπού μάς είπαν οί άνωθεν*, εϊμαστεν πρόθυμοι νά προσκυνήσωμεν 
τήν άλτέτζα σου145 καί νά τήν άκολουθήσωμε καί νά χύσωμε τό αίμα μας διά 
τήν άγάπην τού έσταυρωμένου Χριστού, τού οποίου θέλομε ζητήσει καί άπο- 
θάνωμε άντάμος έως έφ’ δρου της ζωής μας. Μετά τούτο νά έχωμε δύναμι 
καί έμπιστοσύνη άπό τόν γαλή' ότατον καί χριστιανικώτατον ρήγαν146 νά μή 
μάς έξαφήση εις άπωλείας καί χαθούμε έμεις καί τά παιδία μας, δτι τώρα δέν 
είνε ωσάν άλλαις βολαίς νά μάς συμπαθήσουν* οπού ό ’Αγαρηνός μάς έχάλα 
καί πάλι μάς έσυπάθει άμή τώρα ά μάς νικήση δέν είνε νά άφήση ψυχή άπό τόν 
κόσμον έτούτον. Τό λοιπόν ή ύψηλοτάτη σου άφεντία θέλεις κάμει νά δώση 
πίστι των άνωθεν δύων των οποίων ώμιλήσαμε δ,τι κάμνει χρεία εις τό θειον

142. "Ορμος «Πόρτο Λόγκο» σημειώνεται στίς άκτές της Μεσσηνίας, άπέναντι άπό 
τό βραχίονα της Μάνης.

143. Philippe de Lange, κόμης de Chateaurenault, Γάλλος εύγενής, άπεσταλμέ- 
νος του δούκα τού Nevers στη Μάνη.

144. *0 Πέτρος Μέδικος, Μανιάτης ο ίδιος, έκπροσώπησε τούς συμπατριώτες του σέ 
δλες σχεδόν τΙς διαπραγματεύσεις τους μέ τό έξωτερικό. Τήν έποχή αυτή ό Πέτρος Μέδικος 
υπηρετούσε στή γαλλική αύλή ώς «gentilhomme ordinaire de la fauconnerio».

145. * Αλτέτζα*  ‘Υψηλότητα (ιταλικά Altezza).
146. Χριστιανικώ τατος ρήγας* έννοεϊται ό βασιλιάς της Γαλλίας, πού έφερε τήν προσω

νυμία «le roi tres chr^tien». Έ δώ πρόκειται για τόν Λουδοβίκο ΙΓ ' (βασίλευσε 1610-1643).
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έργον. Καί στέλνομε τον άνωθεν σινιόρ Πιέρο ντί Μέδιτζι, ώς συμπατριώτης 
μας καί ό πρώτος του τόπου μας, καί όπου τον έχομε άπό τον κάβο της Μάνης 
εως την Καλαμάτα, καί έδώκαμέ τον θύμισι 8ι& να γυρέψη ζητήματα διά τον 
τόπον μας, καί είτι όπου νά μείνη καί νά ζητήση διά τον τόπον μας το στεργό- 
μεστεν. Νά δώσωμε τέλος της γραφής ίνα δίδη ο ούρανός τής ύψηλοτάτης σου 
άφεντίας πάσαν δύναμιν καί νίκην εις ταίς άξίαις σου άντρίαις καί προθυμίαις 
καί ώς πρίτζιπον έδικό μας.

Εύλαβεΐς δούλοι καί εύσπλαχνικοί κατά πάντα γράφομε άπό τον κάβο 
της Μάνης εως την Καλαμάτα καί σε προσκυνούμε, καί ύπογράφουνται καί 
κάτωθεν πάρη147 άπό τούς προεστούς μας148.

Νικήτας επίσκοπος καί έξαρχος πατριαρχικός Ζυγού.
Έ γώ  Γληγόρης Κλινοδής στέργομε τό άνωθε με την γενεά μου καί μέ 

τό χωριό δλο.
Καί έγώ Πατρίκιος Φωκάς προσκυνώ την ύψηλότητά σου άφεντία.
Κ* έγώ Δημητράκης Κοντόσταυλος μέ τήν γενεά μου καί μέ τον τόπον 

μου δλον προσκυνώ τήν ύψηλότητά σου άφεντία.
Κ* έγώ Δημήτρης Νίκλος μέ την γενεά μου προσκυνώ τήν ύψηλότητά 

σου άφεντία.
Ίώσαφος ιερομόναχος καί ηγούμενος Χέλμου149.
Έ γώ  οικονόμος Νέρη χώρας Μηλέα προσκυνούμε τήν ύψηλοτάτη σου 

άφεντία τέ Νοβερτίας.
Καί έγώ Δημήτριος Νίκλος προσκυνώ τήν ύψηλότη σου άφεντία μέ τήν 

γενεά μου δλην καί μέ τον τόπον.
Καί έγώ Φραντζΐσκος Οίτύλου στέργομε τα άνωθε μέ Ζαρνάτα... ήμε- 

τέρου τού βασιλέως.
Καί έγώ Κωνσταντης Πούβαλος στέργομε τα άνωθε μέ τή γενεά μου 

καί μέ δλη τή Ζαρνάτα.
Γεώργιος Σκούμπλος καί ταβουλάριος150 Άρδουβίστας μέ δλην μου τήν 

χώρα προσκυνώ τήν ύψηλοτάτη σου άφεντία.
Νικήτας Μελισσηνός καί ταβουλάρης χώρας Πραστίου προσκυνούμε τήν 

ύψηλοτάτη σου άφεντία.
Οικονόμος Κουτήφαρης μέ τήν γενειά μου καί μέ τά χωρία τού Ζυγού 

προσκυνούμε τήν ύψηλοτάτη σου άφεντία.

147. Π άρτί' μέρος, τμήμα (Ιταλικά parte).
148. Τόσο ό de Xivrey δσο καί ό Buchon, πού δημοσίευσαν τό έγγραφο αυτό (ό πρώ

τος αποσπάσματα και ό δεύτερος ολόκληρο τό κείμενο), δέν μπόρεσαν νά διαβάσουν τΙς δυό 
πρώτες υπογραφές πού είναι οί έξης : «ό Μάνης Νεόφυτος») καί «ό πρώην Μαΐνης Ιωνάς 
καί έξαρχος Ζαρνάτας».

149. Πιθανόν Χελμόν" βουνό της Λακεδαίμονος.
150. Ταβουλάριος* γραμματοφύλακας ή άρχειοφύλακας (μεσαιωνικό).
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Λημήτρης Στυλιανός(;) μέ τά χωρία μου καί μέ τη γενεά μου προσκυ- 
νώ την υψηλότατη σου άφεντία.

Έ γώ  Δημέας Βελκούνος χώρας ’Αράχοβας προσκυνούμε την ύψηλοτάτη 
σου άφεντία δούκα τέ Νοβερσίας.

Γεωργός Κορωναΐος μέ τά χωριά μου προσκυνώ την ύψηλοτάτην σου 
άφεντίαν.

Και έγώ Λουκάς δέ Μέδιτζης άπό το Βοίτυλο προσκυνώ τήν υψηλότητα 
σου άφεντία.

Καί έγώ Θεόδωρος Στεφανόπουλος μέ την γενειά μου καί μέ τό Βοίτυλο 
προσκυνώ την ύψηλότητά σου άφεντία.

Καί έγώ Θεοδωράκης Μαλεύρης μέ τήν γενειά μου καί μέ όλο το χωριό 
Μάννα προσκυνώ τήν ύψηλοτάτη σου άφεντία.

Καί έγώ Κωνσταντης Στεφανόπουλος μέ τήν γενειά μου καί μέ τόν Βοί
τυλο προσκυνώ τήν ύψηλότη σου άφεντία.

Μιχαλάκης Κοσμάς μέ τήν γενειά μου καί μέ το χωριό μου προσκυνώ τήν 
ύψηλότη σου άφεντία.

Καί έγώ Λουής Μέδιτζης άπό τόν Βοίτυλο προσκυνώ την ύψηλοτάτη σου 
άφεντία.

6. Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΤ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΑΠΟ ΤΟΤΣ ΤΟΤΡΚΟΤΣ (1646)
(* Α γα θά γγελου  Ξηρουχάχη, *0 Κρητικός πόλεμος (1645-1669) ή συλλογή των έλληνι- 
κών ποιημάτων ’Ανθίμου Διακρούση, Μαρίνου Ζάνε, Τεργέστη 1908, σ. 204-206. Τό 
παρακάτω άπόσπασμα είναι άπό τόν Μαρίνο Τζάνε Μπουνιαλή)

Τότες έθώρειες κορασιαΐς, γυνάίκαις φυλαμμέναις 
κ* έκείναις έγλακούσανε151 *ς τήν χώραν σκεπασμέναις, 
έκείναις όπου ’χώνουνταν του ήλιου, τού άέρα, 
μόναις τως άνεβαίνασι ’ς τό Κάστρο τήν ήμέρα.
Τση είκόναις έβαστούσανε πολλοί καί ’πολεμούσα
κ’ οι Τούρκοι έρρίκτα σαϊττιαις κ’ εις τά τειχιά ’κολλούσα.
Παπάδες έκρατούσανε τά δισκοπότηρά τως
’ς τή σκάλα ’προπατούσανε χωρίς τά ιερά τως,
περνώντας άπό τόν λαόν, όλοι τά ’προσκυνούσαν
καί λαβωμένοι καί άρρωστοι ’κει όξω ’κοινωνούσαν.
Κι’ ό γενεράλες έφταξε ’ς τό Κάστρο άπό κάτω 
γυναίκαις, άνδραις έβλεπε, κ* ήτονε *κει γεμάτο.
Ποτέ του δέν έλόγιαζε πώς vavat ’κεϊ φτασμένοι, 
κ* οί Τούρκοι ’στέκασι κοντά κ’ ήτο καστελλωμένοι,

151. Έ γλα κούσα νε' έτρεχαν.
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κ’ εις τήν σπιανάδα152 ήλθασι, την σκάλα είχα πιάση 
καί ούαί! όπου τόν ηύρηκε, όπου *θελε περάση.
Κι* ό γενεράλες έλεγε, παιδιά μου, άντισταθήτε 
δλοι νά τσοί σκοτώσωμεν, καί μή τσοί φοβηθήτε.
'Όλο τό φόρος153 ήτονε άλογα γεμισμένον 
κ’ εις κάθα τόπον έβλεπες κορμιά άποθαμένων.
Γυναίκες, άνδρες, καί παιδιά ήτονε καθισμένοι 
άπ’ δξω ’κει του Καστελλιοΰ154 κ* ήτονε σφαλισμένοι 
ή πόρταις, κ* έβλεπες πολλαΐς γυναίκαις καί ’γεννούσα 
κι* άλλες όπου γκρεμνίζονταν χάμαι ’ψυχομαχούσα.
Κι’ άλλαις γυναίκες ήλθασι καί ’τρέμασι καί ’κλαΐγαν 
τόν φόνον όπου ’κάμασι κ’ εϊδασι μάς έλέγαν.
Κι* ό γκενεράλες ήτονε άπάνω ’ς τό μουλάρι 
’ς τό *7α του χέρι τό σπαθί, ’ς τ ’ άλλο τό σαλιβάρι155 
έκράτειε κι’ ολο ’χούγιαζε156 κ’ έτρεχεν άνω κάτω, 
μονάχας νά μή δέν χαθή τό Χριστιανικόν φουσσάτο.
Καί τουφεκαϊς καί σαϊττιαΐς έρρίκτα νά του δώσουν157, 
γιατί τόν έγνωρίζασι, νά τόνε θανατώσουν.
Τότες δέν του ’βαρήκασι, μά τό λαό άνεβάζει 
κι άνοίγ* ή πόρτα παρευθύς καί μέσα τόνε μπάζει.
Καί μέσα σάν τόν έβαλε, βγαίνει έξω νά κυττάξη 
άν είν’ άκόμη Χριστιανοί, Τούρκος νά μή τσοί σφάξη.
Κ* είς τήν Παληοκαστριανή σώνει ’ς τή χαλασμένη, 
καί τουφεκιά του ’σύρασι κ’ είς τό κορμί του μπαίνει 
ή μπάλα, τόν έλάβωσε είς τό βυζί άπό κάτου 
κ* έτρύπησε κ’ έτσάκισε ’ς τή μέση τήν πλευρά του.
Καί τό μουλάρι έγύρισε, μέ βιά *ς τό Κάστρο πάει 
μέσα, καί όμπρός είς τόν λαόν πέφτει καί ξεψυχάει.
*Ό,τ’ έταξ’ έκεΐνό ’παθεν, ας ήν* μακαρισμένος 
άρχος ό υψηλότατος καί πλείσια τιμημένος.
Κι’ οι άλλοι άπογλυτώσασι καί δέν έσκοτωθήκαν,
*ς τό Κάστρο μέσα ’μπήκασι όλοι κ’ έσφαλιστηκαν.
Τσοί Χριστιανούς έσφάζασι τότες κ’ έκόφτασίν τσοι 
κ* είς τόν πασιάν ταΐς κεφαλαΐς όμπρός έφέρνασίν τση.

152. Σπιανάδα* πλατεία (άπό τό Ιταλικό sp ianata =  μέρος έπίπεδο, άνοικτό).
153. Φόρος* (ιταλικά ίθΓθ) πλατεία.
154. Κ α στέλλϊ ή άκρόπολη του φρουρίου.
155. Σαλιβάρι* χαλινάρι.
156. Χουγιάζω ' φωνάζω, μαλλώνω κάποιον.
157. Δηλαδή νά τόν χτυπήσουν.
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Καί άπητις1Μ τσοί άπόκοψαν κι* ωσάν τσ’ άποσκοτώσαν, 
νέφαλα σκοτεινότατα την χώραν έπλακώσαν.
Ό λ α  τα σπήτια ’σκέπασε, που ’τόνε *κεΐ *ς τόν τόπον, 
καί έβρεξε καί τα αίματα έπλυνε των άνθρώπων.
Καί άδης άναστέναξε 'ς τόσον κακόν ’που *γίνη 
κι’ ό ούρανός έμαύρισε, θολά καί δάκρυα χύνει 
κι* άστραψε μέ πολύν θυμόν καί είχε πολλά βροντήση 
κ* εις τό Καστέλλι έβρεξε νερό, νά μάς ποτίση.
Κ’ έπέφτασι σάν τά σκυλιά χαμαί καί τό έπιναν, 
γιατί είχαν φόβον, κούρασιν, δίψαν πολλήν καί πείναν. 
’Ακόμη λόγους θέ νά πω, κι’ δλοι ’γρικήσετέ μου 
κι’ άν έρχομ’ είς πολυλογιάν, μά συμπαθήσετέ μου.

7. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΗ ΤΟΤ ΑΓΩΝΑ (1667-1669) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΤ ΜΕΓΑ
ΛΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
(Σ. Λογιάδον-Π λάτω νος, 'Ανέκδοτο γαλλικό χειρόγραφο γύρω στά τελευταία χρόνια 
της πολιορκίας του Χάνδακα, «Κρητικά Χρονικά», τ. 6 (1952) σ. 111-114)

Or ayant racomte en gros la disposition des officiers et troupes de 
la place, il faut venir a la maniere d’approcher des Turcs, comme nous 
les avons peu remarquer, et puis aux maximes que nous tenions pour 
resister a leurs efforts, ils tirent autant de tranchees que le terrain ou 
il e’approcherent en est capable, tout proche les unes des autres et la 
plus part en ligne droitte ne se souciant guere d’estre flanques, parce 
qu* ils s’enfoncent tellement, qu’ un coup de canon peut bien traverser 
la terre mouvante qu’ ils jettent devant et de tous costes, mais non pas 
nuire a ceux quy y travaillent, estans plus bas que la supperficie, cet a 
dire ou ils rencontre assez de terre pour y foumir, mais on a veu, qu’ au 
commancement de l’attaque de St Andre158 159, et auparavant de joindre 
les rempards il leur a falu porter la terre bien loin pour en former leurs 
trenchees et batteries, quy estoyent en fort grand nombre ce quy fait 
foy de leur obeissance et bon ordre, et de leur nature infatiquable, car 
ils travaillent a l’envie, toutes leurs tranchees de mesme endroit se com- 
muniquent de l’une a l’autre, et ils ne tiennent jamais aux plus advan
ces que les seuls travailleurs s’ils sont Turcs, mais s’ils sont esclaves 
ou autres chrestiens leurs sujets (comme ils avoyent beaucoup des gens 
du paijs devant Candie) ils y tiennent quelques Turcs arm0s a leur garde, 
affin qu’ils ne puissent s’eschaper, aussy ont ils d’ordinaire a cinq ou

158. *Απήτις* άφου.
159. ΗΑ γιος  Ά νδρέα ς ' ένας άπό τούς προμαχώνες του φρουρίου.



175

six pas de la pointe de leur attaque urve redoute ou plus, selon qu’elle 
est spacieuse laquelle ils tiennent tousiours bien armee, pour favoriser 
les travailleurs, lesquels out ordre de se retirer aux moindres allarmes 
pour faire place aux ceux de ces redoutes, et out la pluspart des tren- 
chees advancees couvertes de claves et planches charges de terre pour 
resister aux pierres de mortiers et aux grenades dans ces redoutes advan
cees, ou il leur falloit tenir ordinairement du monde pour assurer leurs 
travailleurs contre nos sorties ils faisoient des trous de tous costes pour 
s’ y retirer en cas qu’une bombe v tombast, ce quv les obligeoit a armer 
sy foiblement leurs postes advancees, estoit Tapprehention qu’ils avoyent 
de nos mines, quy estoit une fort bonoe maxime pour esviter la perte 
inutille du monde, toute contraire a celle des Venitiens, lesquels n’ap- 
prehendant rien tant qu’un assaut general ne songoyent aux moyens 
de prolonger le siege (quy consistoit en la conservation de leur monde) 
tant qu* a s’assurer pour le temps present, ce quy leur faisoit tenir les 
postes advances tousiours charges de leurs meilleurs officiers et soldats 
s’asseurant sur ce qu’ ils estoyent encor les maistres soubs terre, par 
moyen des puits d’ou ils poussoyent des galleries et rameaux, a la verit- 
te, fort proffonde et bien advant sous les travaux des ennemis mais ils 
trouvoyent le chemin d’en venir a bout, et quelque advantage que les 
nostres en ayent peu tirer, ils ne manquoyent de faire tirer et sauter des 
fougades supperficielles (comme aussy quelques grands fourneaux) 
jusques a quatre ou cinq le jour par fois, outre la porte continuelle que 
nous receptions de ces infernalles invantions les bombes et grenades (dont 
on ne pouvoit pour la presse esquiver les esclats) tombans dans ces pe- 
tites logemens reserres faisoyent grand dommage et tuerie, jusqu'au 
nombre de dix, quinze (et parfois beaucoup plus) d’une seule bombe 
dee tues et blesses, principallement quand quelques unes en tomboyent 
dans nos capioneres, quy est une terme Italien, et sont especes des pe- 
tits logemens, fait des murailles bien percees ou bien des pallissades, 
serres de tous costes jusqu’ a une pettitte entree pour relever les gardes 
quy-s* y font et sont couvertes, et le devrovent estre a l’espreuve des 
bombes bien que nous n* en eussions que fort peu de la sorte, elles sont 
placees d’ordinaire sy proche des ennemis qu* il se peut sans estre de- 
couvertes de leur canon, car soudain qu’ il vient a les battre, Ton ne les 
peut maintenir qu’ en les remplissant de terre pour s*en servir de rem- 
pard, mais tant qu* elles subsistoyent, leur usage estoit bon, et pour 
ajsseurer des gens sy proche des ennemis, (les mettant a couvert de leurs 
surprises) et en cas d* assaut pour tirer en dos a ceux quy les auroyent 
passes....................................................................................................... \ \  νΛΗΛ/ο̂ _,

■$>
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